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Net toen we er alle hoop op hadden dat we de eindejaars-
feesten een beetje “normaal” zouden kunnen vieren, stak 
een nieuwe coronavariant de kop op, het omikronvirus. 

Dat beestje blijkt nog besmettelijker dan alle voorgaande 
varianten.  Een veeg teken aan de wand dat we de komen-
de maanden, jaren onder het wispelturige juk van corona 
zullen moeten blijven leven en ons willens nillens zullen 
moeten aanpassen aan de grillen van het virus.

Elke keer we de teugels vieren, krijgen we lik op stuk. We 
kunnen hierover klagen en zagen maar dat helpt ons geen 
stap vooruit. 

Experten geven duidelijk aan dat we moeten leren omgaan 
met de ongemakken die corona veroorzaakt in ons dage-
lijks leven.  Ik heb de indruk dat de meesten mensen dat 
ook doen en het van dag tot dag bekijken. Dat is ook de 
gemakkelijkste oplossing.  Als we mogen, ontvangen we 
familie en vrienden, indien niet, tafelen we in beperkte kring 
enkel met onze huisgenoten.

Onze beenhouwers hebben ondertussen geleerd dat ze op 
elk moment moeten kunnen schakelen willen ze hun com-
merce draaiende houden.  Zo ook tijdens de eindejaarsperi-

In dit nummer

ode waarin we gingen van onbeperkt feesten thuis naar 
feesten in beperkte kring, van een voltallige personeels-
bezetting naar afwezigen door quarantaine, van kids op 
school tot scholen die massaal gesloten werden of juffen 
en meesters die ziek werden en niet konden vervangen 
worden, … 

We hebben het allemaal gezien de afgelopen maanden 
en we hebben ons, flexibel als we zijn, aangepast. 

We leven in een verenigd Europa maar niet als het op 
virussen aankomt blijkbaar. Het éne land sloot alles, het 
andere vond de maatregelen totaal overbodig.  Bij ons 
kwam de overheid ter elfder uren met nieuwe maatrege-
len in de Kerstweek, als alle bestellingen al geplaatst 
waren. 

De bubbels bleven achterwegen maar de boodschap was 
dezelfde. Contacten beperken en dat betekent automa-
tisch kleinere bestellingen voor de slager. Alles moest 
aangepast worden en dat deden jullie massaal en met de 
glimlach.

Daarom ook een dikke proficiat aan alle beenhouwers-
teams die in deze moeilijke tijden alles in het werk 
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gesteld hebben om onze feestdis EN ons humeur op te 
smukken met overheerlijke huisgemaakte kwaliteitsge-
rechten. Dit betekende voor heel veel mensen toch een 
lichtpuntje in donkere tijden.

Vandaag hopen dat deze variant ons niet opnieuw  in ons 
kot zal dwingen.

Ik hoop alvast dat we het virus stilaan onder controle 
gaan krijgen en ons normaal leven weer kunnen oppakken 
in 2022.

Ik wens dat iedereen alvast toe!

Ik wens, zoals de meesten onder ons,  al jaren iedereen 
een goede gezondheid. In deze pandemie hebben we 
geleerd dat dit geen loze woorden zijn en weet iedereen 
dat een goede gezondheid ons allerhoogste goed is.  

Daarom, lieve lezers, wens ik u en iedereen die u graag 
ziet naast een gelukkig 2022 een heel goede gezondheid 
want dat is het allergrootste geschenk dat ik u wensen 
kan.

Carine Vos
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Het afgelopen jaar was er een met ups en downs. 
Enerzijds teisterden in het voorjaar grote overstromingen het 
Zuiden van het land en bepaalde delen van Limburg. De gevol-
gen worden nog dagelijks gevoeld door de bewoners. 
Anderzijds greep de coronacrisis zwaar om zich heen en zadelt 
ze ons op met een economische- en gezondheidscrisis die zich 
nog vele jaren zullen laten voelen. 

Mensen verliezen hun baan of worden technisch werkeloos en 
er is wereldwijd een groot tekort aan grondstoffen om de eco-
nomie te laten opleven. 

En dat terwijl wij dagelijks op zoek zijn naar helpende handen 
want hoewel onze beenhouwerijen de voorbije twee jaar goed 
bleven draaien moesten er velen toch sluiten door besmettin-
gen van het personeel of kinderen van het personeel. 
Vervangers vinden is, zoals u zelf aan den lijve ondervindt, 
haast onmogelijk. 

Wij hopen dan ook dat de overheid dringend werk maakt van 
de opwaardering van het slagersonderwijs en een degelijke 
samenwerking met o.a. VDAB, Fedasil, … om mensen op te lei-
den die in onze sector kunnen en willen werken. Wij zullen op 
deze nagel blijven kloppen tot er een oplossing komt.

Het tekort aan werknemers is één van de punten in ons strijd-
plan 2025 dat wij aan minister Clarinval hebben voorgelegd tij-
dens ons zeer interessante onderhoud op zijn kabinet. 

Wij geloven dat de minister oren heeft naar onze gerieven en 
wel degelijk beseft dat beenhouwerijen net als bakkerijen, 
groente- en viswinkels nodig zijn in het straatbeeld van een 
aangename leefgemeenschap. Zonder kleinhandel geen sociale 
controle, geen luisterend oor, vereenzaming en verloedering. 

In verband met de leveringen aan derden mogen wij reeds de 
pluim op de hoed steken. De minister heeft een uitbreiding 
beloofd van de 80 km regeling naar min. 200 km en liefst naar 
het hele grondgebied. 

Hij beloofde ook de discriminatie ivm het pensioen van onze 
medewerkende echtgenotes en de leeftijd vanaf dewelke je kan 
bijdragen voor je pensioen in onze sector te bekijken met een 
team specialisten om een antwoord te kunnen bieden op deze 
problemen. 

De minister was het er mee eens dat de reglementering rond 
het vegetarisch gegeven dringend moet aangepakt worden. 
Grote bedrijven kunnen de vleesnamen niet kapen voor groot 
commercieel gewin. Zij kunnen niet ongestraft de consument 
bedriegen en in reclamecampagnes beweren dat de vegetari-
sche slager bestaat. Dit soort propaganda moet bij wet verbo-
den worden. Helaas voor al wie het geloven wil … de vegetari-
sche slager bestaat niet! De Landsbond diende dan ook klacht 
in bij het FOD Economie omdat dit soort slogans onaanvaard-
baar is.

De minister heeft ons gezegd dat punten en zaken waar hij 
geen inspraak in heeft aan te zullen kaarten bij collega-minis-
ters. Wij van onze kant zullen onze sector met hand en tand 
blijven verdedigen.

Om onze beroepsvereniging strijdvaardig te houden moeten we 
werken aan de verjonging van onze besturen. Wij hebben zeer 
veel respect voor de ervaring en verdienste van alle bestuurders 
die in het verleden zich onbaatzuchtig ingezet hebben voor 
onze gemeenschap maar we kunnen niet anders dan naar de 
toekomst kijken en die is – zoals altijd al – aan de jeugd. 

Wij hebben echt nood aan een nieuwe jonge generatie been-
houwers die zal bepalen hoe sterk onze beroepsvereniging in 
de toekomst staat. 

Tegen het einde van het jaar moeten al onze plaatselijke syndi-
caten bij wet omgevormd worden naar vzw’s. Daartoe dient 
men verplicht plaatselijk verkiezingen te houden waaruit een 
nieuwe generatie bestuurders moet opstaan.

Zonder afbreuk te willen doen aan het verleden is dit een 
warme oproep van de voorzitters van de Landsbond aan alle 
jonge beenhouwers om zich kandidaat te stellen voor een func-
tie binnen het plaatselijk bestuur en de Landsbond 2023 mee 
vorm te geven. 

We staan voor heel veel uitdagingen in onze sector. Dit is dus 
niet het moment om aan de zijlijn toe te kijken maar om als 
jonge beenhouwer mee de weg te bepalen die zijn beroepsver-
eniging moet uitgaan om het slagersvak een toekomst te 
geven. 

Nu het forfaitaire systeem langzaam uitdooft moeten veel colle-
ga’s de overstap maken naar een vennootschap, VOF, BV (bvba 
van vroeger), NV of eenmanszaak (verplicht kasboek en dagto-
talen bij te houden). Het is zeer belangrijk dat u daar goed over 
nadenkt en er met uw boekhouder over praat. Beslissingen als 
deze bepalen immers uw toekomst.

We hebben uitdagingen genoeg voor 2022 en staan altijd klaar 
voor u allemaal.

Wij wensen u en uw dierbaren een gelukkig en gezond 2022!
De voorzitters.

WOORD VAN DE VOORZITTERS

Philippe Bouillon, covoorzitter

Ivan Claeys, covoorzitter



Verstrengde maatregelen in coronastrijd duiken weer op! De laatste aanvullingen vind je op onze website www.bb-bb.be
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FAVV
De huidige van toepassing zijnde uitzonde-
ring voor de audits van het autocontrole-
systeem wordt verlengd naar aanleiding 
van de gezondheidstoestand.
In de mate van het mogelijke moeten de 
audits uitgevoerd worden binnen de nor-
male termijnen, uiteraard mits respecteren 
van de nodige maatregelen om de ver-
spreiding van het virus te beperken. Voor 
zover dit niet mogelijk zou zijn, hebben de 
operatoren in de voedselketen de moge-
lijkheid om hun audit uit te stellen zonder 
negatieve impact op de jaarlijkse heffing. 
De uiterste datum voor het opnieuw beko-
men van de validatie wordt nu aangepast 
als volgt:
Maximum uitstel verlengd tot 30/06/2022 
(in plaats van 31/12/2021) voor alle valida-
ties die aflopen tussen januari 2021 en 
30/06/2022. De OCI’s geven prioriteit aan 
de audits die het eerst vervallen.
De bedrijven met een onderbreking in de 
validatie wegens de corona-situatie moe-
ten hun validatie dus opnieuw bekomen 
ten laatste binnen de hoger vermelde 
timing. De audit zelf moet tijdig uitgevoerd 
worden, zodat het actieplan tijdig kan wor-
den gevalideerd en, indien nodig, niet-
conformiteiten A gecorrigeerd kunnen 
worden voor deze datum.
Mits de validatie binnen deze termijn 
opnieuw bekomen wordt, zal de toeken-
ning 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.
Wij vragen met aandrang nu reeds de 
nodige acties te voorzien opdat de nieuwe 
termijnen gerespecteerd zullen worden.
De hierboven genoemde termijnen hebben 

betrekking op de voordelen met betrek-
king tot de heffingen.
Ze zijn ook van toepassing op de validatie-
verplichting voor bepaalde productland-
combinaties (uitvoer naar derde landen). 
Voor deze productlandcombinaties kan 
een onderbreking in de validatie van het 
autocontrolesysteem toegestaan worden 
rekening houdend met de genoemde ter-
mijnen op voorwaarde dat de operator wel 
aan alle eisen blijven voldoen voor de 
betrokken product/land-combinaties.

NIEUWE MAATREGELEN 
VERKOOP IN DE WINKEL
Op 24 december 20021 publiceerde  het 
Belgisch Staatsblad de nieuwe maatrege-
len die van toepassing zijn tot 28 januari 
2022. Wat de verkoop in de winkel betreft 
werden opnieuw enkele bijkomende maat-
regelen getroffen.
Hierna vindt u een overzicht van al de gel-
dende maatregelen, de nieuwe maatrege-
len staan aangegeven in het vet : 
De ondernemingen die goederen of dien-
sten aanbieden aan consumenten oefenen  
hun activiteiten uit overeenkomstig het 
protocol of de  daartoe op de website van 
de bevoegde overheidsdienst bekendge-
maakte minimale regels.
In elk geval dienen de volgende minimale 
regels te worden nageleefd:
1° de onderneming informeert de consu-
menten , personeelsleden en derden tijdig 
en duidelijk zichtbaar over de geldende 
prventiemaatregelen;
2° de onderneming stelt middelen voor de 
noodzakelijke handhygiëne ter beschikking 
van het personeel en de consumenetn;
3° de onderneming neemt de gepaste 
hygiënemaatregelen om de inrichting en 

het gebruikte materiaal de desinfecteren;
4° de onderneming zorgt voor een goede 
verluchting;
5° de openbare ruimten, met inbegrip van 
de terrassen in de openbare ruimte, wor-
den georganiseerd overeenjkomstig de 
voorschriften bepaald door de lokale over-
heden
6° de onderneming  neemt de passende 
maatregelen zodat de regels van de social 
distancing kunnen worden gerespec-
teerd, in het bijzonder het behoud van 
een afstand van 1,5 meter tussen elk 
gezelschap bedoeld in het derde lid;
7° een maximum van één consument per 
10 m2 van de voor het publiek toeganke-
lijke vloeroppervlakte wordt toegelaten;
8° indien de voor het publiek toeganke-
lijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 
bedraagt, is het toegelaten ofwel om 
twee consumenten te ontvangen, mits 
een afstand van 1,5 meter tussen elke per-
soon gegarandeerd wordt, ofwel om een 
gezelschap bedoeld in het derde lid te 
ontvangen;
9° indien de voor het publiek toeganke-
lijke vloeroppervlakte meer dan 400 m2 
bedraagt, dient in een toereikende toe-
gangscontrole te worden voorzien;
10° de activiteit moet zo worden georga-
niseerd dat de regels van de social distan-
cing kunnen worden gerespecteerd, 
eveneens voor wat betreft personen die 
buiten de inrichting wachten.";
De consumenten mogen worden ontvan-
gen in gezelschappen van maximum twee 
personen, kinderen tot en met 12 jaar en 
begeleiders van personen die nood heb-
ben aan begeleiding niet meegeteld. 
Gezelschappen van meer dan twee perso-
nen zijn toegestaan voor zover ze beho-
ren tot hetzelfde huishouden.

?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 steunmaatregelen 
voorzien. Deze zijn onder te verdelen in federale steunmaat-
regelen die voor iedere onderneming van toepassing zijn en 
deze uitgevaardigd door de Gewesten (Vlaams, Waals en het 
Brussels Hoofdstedelijk) waarvan u enkel kan genieten wan-

neer 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?
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UITSTEL TOT 31/03/2022 VOOR AFLEVERING

De toekenning van de éénmalige  coronapremie, onder de vorm 
van consumptiecheques,  in  ondernemingen die tijdens de crisis 
goede resultaten behaalden  kan opgelegd worden via een CAO 
(Collectieve arbeidsovereenkomst).

Dit is het geval,  indien aan de voorwaarden is voldaan, voor de 
werknemers behorend tot  het paritair comité 119 voor de handel 
in voedingswaren en  het paritair comité 201 voor de zelfstandige 
kleinhandel. 

Onder andere, omdat  de verplichte  toekenning van deze premie 
slechts korteling opgenomen werd in een aantal CAO werd via  
een koninklijk besluit de deadline van 31/12/2021 verlengd tot 31 
maart 2022 voor wat betreft de uitreiking van de premie.

Toekenningsvoorwaarden voor de arbeiders (PC 119 voor de 
handel in voedingswaren)
Ondernemingen met minder dan 50 werknemers 
De premie bedraagt € 200 indien de onderneming een positieve 
bedrijfswinst kende (code 9901) (*) in 2019 en 2020.
Er is geen premie verschuldigd bij een negatieve bedrijfswinst in 
dezelfde periode 

De werknemer (dit geldt ook voor uitzendkrachten en studenten) 
dient in dienst te zijn op 29 oktober 2021 en  in de onderneming 
gewerkt hebben tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021.

De berekening gebeurt pro rata het aantal kalendermaanden dat 
de werknemer onder contract is geweest (exclusief de periode 
van langdurige ziekte , t;t.z. ziekteperiode van langer dan 1 jaar). 
Voor de deeltijdse werknemers wordt de coronapremie pro rata 
het arbeidsregime berekend

Toekenningsvoorwaarden voor de bedienden (PC 201 voor de  
zelfstandige kleinhandel)

Bedrijven die zowel in 2019 als in 2020 een positieve bedrijfswinst 
(Code 9901) (*) hebben gekend :
- € 150 voor de werknemers van food speciaalzaken zoals o.a.een 
beenhouwerij
- € 300 voor de werknemers van algemene voedingswinkels en 
supermarkten

Bedrijven die alleen in 2020 een positieve bedrijfswinst (Code 
9901) (*) gekend hebben
- € 75 voor de werknemers van food speciaalzaken zoals o.a.een 
beenhouwerij
- € 150 voor werknemers van algemene voedingswinkels en 
supermarkten

De werknemer dient in dienst te zijn op 30/11/2021

De berekening gebeurt pro rata de effectieve en gelijkgestelde 
prestaties (gelijkstellingen van de CAO eindejaarspremie) in de 
referteperiode van 01/12/2020 tot 30/11/2021.

Deeltijdse werknemers krijgen de coronapremie in verhouding tot 
hun arbeidsregime.

Papieren of elektronische consumptiecheques ?
Kiest u voor de toekenning van de consumptiecheques in papie-
ren vorm, moet u verder niets doen. 

De keuze van elektronische consumptiecheques moet geformali-
seerd worden in individuele schriftelijke overeenkomst indien de 
CAO, niet uitdrukkelijk in deze mogelijkheid voorziet. 

Het sectorakkoord van het PC 201 vermeldt expliciet die mogelijk-
heid maar dit is niet het geval voor de arbeiders die behoren tot 
het PC 119. 

Concreet betekent dit dat voor de arbeiders een individuele schrif-
telijke overeenkomst dient afgesloten te worden indien er gekozen 
wordt voor elektronische consumptiecheques (zie model).

Indien aan deze voorwaarde niet voldaan is tegen uiterlijk 31 maart 
2022 dan wordt de coronapremie beschouwd als loon en onder-
worpen aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfs-
voorheffing

Waar kunnen de consumptiecheques besteld worden?
De consumptiecheques kunnen besteld worden bij :
Edenred: https://www.edenred.be/nl/werkgevers/consumptie-
cheque 
Monizze: https://www.monizze.be/nl/coronapremie 
Sodexo: https://www.sodexo.be/nl/bedrijven/onze-oplossingen/
consumptiecheque 

Bijkomende informatie
Op de coronapremie moet een patronale bijdrage betaald worden 
van 16,5 %.

De werknemers ontvangen de premie netto aangezien deze niet 
onderworpen is aan de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen 
en de bedrijfsvoorheffing.. 

De coronapremie voorzien in de CAO is een minimumbedrag dat 
verhoogd mag worden tot maximaal € 500.

(*) Indien u geen jaarrekening dient op te maken dient uzelf of uw 
boekhouder na te gaan of u een positieve bedrijfswinst kende.

CORONAPREMIE VOOR HET PERSONEEL IN DE BEENHOUWERIJ (PC 119 EN PC 201)
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Tussen de ondergetekende partijen:

- enerzijds, .............................................................................................

 met zetel te  .......................................................................................

 vertegenwoordigd door  ................................................................

 hierna genoemd de werkgever ....................................................

- anderzijds ...........................................................................................

 hierna genoemd de werknemer ...................................................

wordt overeengekomen wat volgt:

Artikel 1
De overeenkomst wordt gesloten in toepassing van artikel 
19quinquies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot 
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschap-
pelijke zekerheid der arbeiders. 
Ze regelt de toekenningsvoorwaarden van de coronapremie 
onder de vorm van consumptiecheques die van toepassing zijn 
op de partijen.

Artikel 2
De werknemer ontvangt een coronapremie voor een totaal 
bedrag van … EUR voor 2021.

In geval van deeltijdse arbeidsovereenkomst wordt dit bedrag 
aangepast in functie van de tewerkstellingsbreuk. 

Het totale bedrag van de door de werkgever toegekende coron-
apremie bedraagt niet meer dan 500 EUR per werknemer 
(bedrag geldig voor 2021).

Deze coronapremie wordt toegekend onder de vorm van elek-
tronische consumptiecheques.

De maximale nominale waarde van elke elektronische consump-
tiecheque bedraagt …. EUR (maximum 10 EUR).

In geval de op de coronapremie toepasselijke voorwaarden 
inzake vrijstelling van gewone socialezekerheidsbijdragen zou-
den wijzigen, aanvaardt de werknemer uitdrukkelijk dat de 
werkgever het recht heeft om het bedrag van de coronapremie 
te verminderen.

INDIVIDUEEL AKKOORD BETREFFENDE CORONAPREMIE
ONDER DE VORM VAN ELEKTRONISCHE CONSUMPTIECHEQUES

Artikel 3
De frequentie van toekenning van de coronapremie onder de 
vorm van elektronische consumptiecheques tijdens 2021 is een-
malig / driemaandelijks / tweemaandelijks / maandelijks.

De toekenning gebeurt op ……...............................…  
Per toekenning wordt het bedrag vastgelegd op maximum 
................…. EUR.

Elektronische consumptiecheques worden geacht toegekend te 
zijn aan de werknemer vanaf het moment dat diens consumptie-
chequerekening wordt gecrediteerd.

Voorwaarden
De coronapremie wordt toegekend onder de vorm van elektro-
nische consumptiecheques. Deze consumptiecheques moeten 
aan specifieke voorwaarden beantwoorden. 

Artikel 4  
De elektronische consumptiecheques zijn op naam van de werk-
nemer.

Deze voorwaarde is vervuld wanneer de toekenning van de elek-
tronische consumptiecheques en het totale bedrag aan elektro-
nische consumptiecheques, worden vermeld op de individuele 
rekening van de werknemer, overeenkomstig de reglementering 
betreffende het bijhouden van sociale documenten.

De loonfiche van de maand waarin de elektronische consump-
tiecheques worden toegekend, vermeldt het aantal consumptie-
cheques en het brutobedrag.

Artikel 5
De elektronische consumptiecheques mogen uitsluitend besteed 
worden:
• in inrichtingen behorende tot 
 - de horecasector;
 - de kleinhandelszaken ;
• in de welnesscentra, toeristische attracties, bioscopen en 

andere organisaties die behoren tot de culturele sector; 
• in bowlingzalen, zwembaden, fitnesscentra en bij sportvereni-

gingen ;
• in de schoonheidssalons, de niet-medische pedicurezaken, de 

nagelsalons, de massagesalons, de kapperszaken en barbiers, 
de tatoeage- en piercingsalons en de rijscholen.

De geldigheid van de elektronische consumptiecheques is 
beperkt tot 31 december 2022. Dit is de uiterste datum waarop 
de werknemer de consumptiecheques kan besteden. 
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Artikel 6
De elektronische consumptiecheques kunnen geheel noch 
gedeeltelijk voor geld omgeruild worden.

Bepalingen specifiek voor de elektronische consumptiecheques

Artikel 7
Om zijn consumptiechequerekening te kunnen gebruiken, ont-
vangt de werknemer gratis één beveiligde elektronische kaart 
op naam. Bij overhandiging van deze kaart ontvangt de werkne-
mer een gebruiksaanwijzing voor volgende functies: raadple-
ging beschikbaar saldo, pincode, melding vervaldatum.

De werknemer verbindt er zich toe de elektronische kaart als 
een voorzichtig en redelijk persoon te gebruiken.

OF

Via de huidige drager (betaalkaart) voor de elektronische maal-
tijdcheques heeft de werknemer ook toegang tot zijn consump-
tiechequerekening.

De werknemer verbindt er zich toe de elektronische kaart als 
een voorzichtig en redelijk persoon te gebruiken.

Vóór het gebruik van de elektronische consumptiecheques kan 
de werknemer het saldo en de geldigheidsduur nagaan van de 
toegekende elektronische consumptiecheques die nog niet wer-
den gebruikt.

Artikel 8
8.1. In geval van verlies of diefstal neemt de werknemer zo snel 
mogelijk contact op met ……………………………………………………………………. 

Hij verwittigt ook zo snel mogelijk zijn werkgever.

Alle transacties voorafgaand aan de melding van verlies of dief-
stal zijn onherroepelijk, zonder verhaal van de werknemer op de 
werkgever of de uitgever van de elektronische maaltijdcheques 
en consumptiecheques.

8.2. Na melding van verlies of diefstal zal de uitgever van de 
cheques op vraag van de werkgever een nieuwe elektronische 
kaart produceren voor de werknemer, met daarop het bedrag 
aan elektronische consumptiecheques, zoals beschikbaar op de 
gestolen of verloren kaart op het ogenblik van de melding aan 
………..................................................................................………….. .

Vanaf de melding van diefstal of verlies wordt de geldigheids-
duur van de elektronische consumptiecheques met 10 werkda-
gen verlengd.

OF
Na melding van verlies of diefstal zal de uitgever van de cheques 
op vraag van de werkgever een nieuwe elektronische kaart pro-
duceren voor de werknemer, met daarop het bedrag aan elek-
tronische maaltijdcheques en consumptiecheques, zoals 
beschikbaar op de gestolen of verloren kaart op het ogenblik 
van de melding aan ………………..................................................................
...........….. .

Vanaf de melding van diefstal of verlies wordt de geldigheids-
duur van de elektronische maaltijdcheques en consumptieche-
ques met 10 werkdagen verlengd.

8.3. De werknemer draagt de kost voor een nieuwe elektroni-
sche kaart voor de consumptiecheques, ten belope van  …... EUR.
 
De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze verplichte tus-
senkomst wordt ingehouden op het nettoloon van de werkne-
mer.

OF

De werknemer draagt de kost voor een nieuwe elektronische 
kaart voor de maaltijdcheques en consumptiecheques, ten 
belope van ……...........................................… EUR. 

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze verplichte tus-
senkomst wordt ingehouden op het nettoloon van de werkne-
mer.

Artikel 9
Deze overeenkomst is gesloten voor een bepaalde duur.
Ze treedt in werking vanaf....................... en houdt op van kracht te 
zijn op...............................................................................................................
......................................

Artikel 10
De werknemer gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het voor-
werp van deze overeenkomst bij hem / haar  geen recht doet 
ontstaan voor de toekomst, op het moment dat de overeen-
komst ophoudt van kracht te zijn conform artikel 9.

In dubbel opgemaakt te ................................................. op .......................
waarvan ieder van de partijen erkent een exemplaar ontvangen 
te hebben.  

De werkgever,   De werknemer,
voor akkoord     voor akkoord  
(handtekening)   (handtekening)

Bron: SD Worx



Ontdek ons gevogelteassortiment op my.imperial.be

Kip aan ’t Spit 
Groenten

Kipfilet Australian 
Smokey BBQ

Kipfilet 
Asperges

Een goede gezondheid, dat wensen mensen elkaar het vaakst bij de jaarwisseling. En het gaat vaak gepaard met 
het voornemen om zelf ook gezonder te eten. Zo gaan uw klanten op zoek naar magere producten met natuurlijke 
ingrediënten, rijk aan voedingstoffen en zonder additieven. Met ons gevogelteassortiment speelt u slim in op die 
wensen: pure kip- en kalkoenproducten met verse groenten of kruidige coatings. En uw verkoop krijgt vleugels!

ALTIJD 100% GEVOGELTEVLEES – ENKEL ESSENTIËLE E-NUMMERS – ZONDER KLEURSTOFFEN – MAX. 2% ZOUT

21011_Adv_Q1_BelgischeBeenhouwerijNL.indd   121011_Adv_Q1_BelgischeBeenhouwerijNL.indd   1 23/12/2021   11:5123/12/2021   11:51



10 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 

NIEUWJAARSINTERVIEW VOORZITTERS

WE ZITTEN NU BIJNA 2 JAAR VER IN DE CORONACRISIS. HOE 
HEBBEN JULLIE DIE TWEE JAAR ERVAREN?
Ivan: Voor velen was het zware periode. We werden door de over-
heid aan het begin van de crisis erkend als essentiële schakel 
waardoor onze beenhouwerijen open mochten blijven. En dat was 
zeer goed. Onze leden konden aan de slag blijven maar betaalden 
daar wel een prijs voor. Het waren zware maanden, ik moet al 
gaan zeggen jaren… 

Philippe: Het waren ingewikkelde jaren. Enerzijds moeten we ons 
steeds aanpassen en dat legt druk. We kenden in die twee jaar 
overbelasting of afwezigheid van werk naar gelang van de perio-
de in de crisis, de ligging van de beenhouwerij en/of het soort 
klanten dat je hebt. 

Sommigen moesten sluiten omdat er geen klanten meer kwamen, 
denk maar aan slagerijen in de toeristische regio’s van dit land of 
beenhouwers die veel aan de horeca leveren. Als de horeca ver-
plicht moet sluiten, heb je geen werk meer. Anderen moesten dan 
weer een tandje bijsteken omdat ze niet konden volgen met de 
bestellingen. 

Op dit moment is het vaak moeilijk om het personeel te beheren 
door covid 19 uitbraken en de daaraan verbonden quarantaines 
die in acht moeten genomen worden. Komt daar nog de moeilijk-
heid bij om degelijk en gekwalificeerd personeel te vinden om 
zieke personeelsleden te vervangen. Er is gewoonweg geen per-
soneel te vinden om onze zaken te bemannen.

WELKE PRIJS HEBBEN ONZE BEENHOUWERS MOETEN BETA-
LEN OM HUN SLAGERIJEN TE MOGEN OPENHOUDEN TIJDENS 
DEZE GEZONDHEIDSCRISIS?
Philippe : Slagers hebben zich snel moeten aanpassen om te vol-
doen aan de eisen van de snel veranderende gezondheidsvoor-
schriften: sociale afstand bewaren, beschermende uitrusting, 
beheer en beperking van de klantenstroom in onze bedrijven ... 
het waren stuk voor stuk aanpassingen die snel ingevoerd moes-
ten worden en waar een prijskaartje aan hangt.

Ivan: Het personeel en de slagers worden moe en er is geen tijd 
voor recuperatie. Klanten worden vervelend, agressief zelf soms. 
Iedereen moet zich altijd maar opnieuw aanpassen aan de waan 
van de dag. 

Komt daar nog bij dat sommige leden moeten sluiten omdat het 
personeel ziek is, thuis kinderen moet opvangen of in quarantaine 
zit en er geen vervanging beschikbaar is. 

TEKST: CARINE VOS

Het kan ook niet zijn dat je je zaak moet dichtdoen zonder deftige 
vergoeding. Daar moet op overheidsniveau dringend werk van 
gemaakt worden want je wil werken maar je mag/kan niet en de 
facturen lopen door. 

Onze leden, die in de vuurlinie stonden en nog altijd staan, mogen 
niet de dupe worden van dit hele gebeuren. Als de overheid hen 
als zo belangrijk beschouwde bij de aanvang van de crisis moet 
dat ergens uit blijken nu. Respect is geen loos woord in deze.

ER IS VEEL TE DOEN OVER STORYTELLING. HOE MAAK JE VAN 
ELKE BEENHOUWERIJ EEN SUCCESSTORY ?
Ivan: Om van onze beenhouwerijen succesverhalen te maken 
moeten we veel meer inzetten op de verhalen achter de bedrijven 
en achter de productie. Dat is een mes dat aan twee kanten snijdt. 
Het is immers minstens even belangrijk voor de consument als 
voor de medewerkers. 

Wanneer je je personeel betrekt bij het succes van je zaak of zelfs 
bij tegenslagen, voelen zij zich onderdeel van de beenhouwerij. Je 
moet er als ondernemer altijd voor zorgen dat je medewerkers 
graag komen werken, fier zijn op hun werk en verantwoordelijk-
heid dragen. Mensen die verantwoordelijkheid krijgen gaan daar 
meestal goed mee om.

Voor de consument is authenticiteit steeds belangrijker gewor-
den. Het verhaal moet kloppen. De weg naar lokale productie en 
verkoop ligt open en de overheid zet daar mee op in. Dat is heel 
belangrijk. 

Minister Crevits lanceerde hiervoor in Vlaanderen een campagne 
“boer verbindt voedsel en burger” waarbij ambassadeurs de 
lokale productie uitdragen. Onze leden zijn allemaal ambassa-
deurs van de lokale productie, alleen moeten ze hun logo nu wel 
gaan aanvragen en zorgen dat ze, voor de lijst van lokale produ-
centen gelanceerd wordt, bij op die lijst staan. Met die marketing-
tools zijn beenhouwers nog te weinig bezig. Ik kan ze dat niet 
kwalijk nemen, ze moeten al zoveel doen om met alles in orde te 
zijn, dat dat waarschijnlijk nog allemaal de ver van mijn bed show 
is. Maar voor de klanten is het echt wel belangrijk dat ook hun 
slager zo’n bord van ambassadeur aan zijn deur heeft hangen. 

MAAR STORYTELLING DRAAIT LANG NIET MEER ALLEEN OVER 
EEN MOOI VERHAAL, TOCH? 
Philippe : Om een mooi en oprecht verhaal te kunnen vertellen 
zijn er enkele basiscriteria waaraan, volgens mij, voldaan moet 
worden... 



 DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ | 11

De kwaliteit van de ambachtelijke producten, de knowhow van de 
ambachtelijke slager, de versheid en de klantenservice, zijn de fun-
damenten van ons verhaal en moeten kloppen. 

Nadien komt de boodschap van het verhaal en die is altijd geba-
seerd op een familiegeschiedenis, een streek, een specifiek product, 
een productiewijze, ...

Je moet de klant vertrouwen geven om naar u te komen voor deze 
kwaliteit, uitzonderlijke producten of diensten die je nergens anders 
kan vinden. 

Ivan: Je verhaal moet vanzelfsprekend authentiek zijn en je merk-
naam versterken. Dat is zeer belangrijk. Ieder lid heeft op dat vlak 
ongelofelijk veel troeven in handen om een geloofwaardig verhaal 
te brengen. Er is immers geen enkel merk zo sterk als je eigen 
naam. Een naam waar jij je eigenheid aan geeft en die niemand kan 
kapen. Als klanten zeggen dat de américain van beenhouwerij Paul 
nergens anders te vinden is, is dat ook zo. De américain van Paul 
wordt gemaakt volgens zijn recept, met zijn ingrediënten, kruiden, 
in zijn cutter en dat vind je uiteraard niet bij beenhouwerij Bart. Wil 
dat zeggen dat Bart geen goede américain heeft, neen, helemaal 
niet maar voor de klanten van Paul is de zijne de beste.

Een andere belangrijke troef is dat de beenhouwer en zijn team 
eerlijk, recht uit het hart kunnen zeggen wat ze doen. Hun verhaal 
is geen commercieel gezwets dat ergens uit de pen van één of 
ander marketingbureau komt maar het is dé geschiedenis van de 
eigen familie, de producten, de mensen zelf! En laat eerlijkheid in 
deze moeilijke tijden voor menig consument een absolute nood-
zaak geworden zijn. 

Voor de consument is kopen in vertrouwen, kopen bij zijn eigen 
beenhouwer.

We zien dat bij de vakwedstrijden duidelijk. Klanten zijn fier als hun 
beenhouwer een medaille of prijs wint. Ze kunnen daarmee uitpak-
ken, net als de slager uiteraard. Een succesrijk product op de vak-
wedstrijden is een topper in de winkel!

WELLICHT HAD ONZE SECTOR ZONDER DE CORONACRISIS 
JAREN GEDAAN OVER DE OMSCHAKELING NAAR ELEKTRO-
NISCH BETALEN, OOK VOOR KLEINE BEDRAGEN. 
Ivan: Van alles cash betalen in de winkel, gingen we in een paar 
weken tijd naar pinnen, contactloos betalen en een kassa met nau-
welijks nog cash, dat was een enorme aanpassing voor heel veel 
leden. Maar mettertijd komt dat onze ondernemingen alleen maar 
ten goede. 

We mogen dit niet meer loslaten en moeten blijven inzetten op het 
ontvangen van andere betaalmiddelen bij de slagers. Heel wat 
leden hadden het moeilijk omdat het aannemen van maaltijdche-
ques een kost heeft. We hoorden dat ook op de infoavonden. Men 
kloeg over de kost en administratie. Uiteraard bieden bedrijven als 
Monizze, Edenred en Sodexo hun diensten niet gratis aan. Zij moe-
ten ook leven. De beenhouwer moet wel weten dat er jaarlijks mil-
joenen euro’s aan maaltijdcheques uitgegeven worden in dit land. 
Dat is geld dat bij de slager kan uitgegeven worden of in het groot-
warenhuis. De keuze ligt bij de ondernemers zelf uiteraard maar de 
beenhouwer moet de bedenking maken, wil ik een deel van die 
koek of niet. 

Als Landsbond hebben wij een samenwerking met alle drie aan-
bieders. Onze leden krijgen een speciaal tarief. Omdat er heel veel 
beenhouwers op dit vlak inkomsten laten liggen hebben we 
samen met de aanbieders campagnes opgezet om de consument 
te wijzen op het feit dat ze hun maaltijdcheques bij de plaatselijke 
ambachtelijke beenhouwers kunnen gebruiken. Ik zou onze leden 
aanraden om die extra inkomsten niet te laten liggen en te zorgen 
dat hun klanten hun maandelijkse maaltijdcheques bij hen kunnen 
uitgeven. De kosten die ze daarvoor moet maken wegen echt niet 
op tegen de inkomsten die daar tegen overstaan. 

Wij hebben op de infoavonden aangegeven dat men de contrac-
ten die men heeft eens moet laten nakijken door de aanbieders 
van de maaltijdcheques maar ook door de terminal uitgevers. Een 
jaarlijkse check up van de contracten zorgt er voor dat je altijd aan 
de geldende actietarieven zit. We zien nu dat beenhouwers hun 
overeenkomsten laten nazien.

Philippe: Zonder de Coronacrisis zou het waarschijnlijk jaren heb-
ben geduurd voordat onze sector was overgeschakeld op elektro-
nische betalingen, zelfs voor kleine bedragen. In Vlaanderen 
hebben deze trends al vroeger ingang gevonden dan bij ons in het 
Zuiden van het land. De Covid 19-crisis heeft deze basistrend 
alleen maar versneld. Leden die veel klanten hebben die elektro-
nisch betalen, spelen hier best op in.

Persoonlijk ben ik een koele minnaar van dit gebeuren en betreur 
ik het omdat het ons een deel van onze vrijheden ontneemt, maar 
ik hoop dat we nog lang met vrienden iets zullen kunnen gaan 
drinken en contant zullen kunnen betalen zonder Big Brother 
achter ons aan. 

WE SCHAKELDEN MASSAAL EN IN EEN MUM VAN TIJD OM 
NAAR AFHALEN EN ONLINE BESTELLEN. HOE SPEELDEN DE 
BEENHOUWERS DAAROP IN? 
Philippe: Ik denk dat dat verhaal maar voor een deel van onze 
populatie en leden het geval is. Slagers die in de stad gevestigd 
zijn en klanten hebben die vertrouwd zijn met het gebeuren of 
Beenhouwers die een team hebben dat goed weg kan met de 
computer hebben zich in een mum van tijd aangepast. 
Maar dit is niet het geval voor alle slagerijen. Op het platteland 
met een ouder management of met mensen met minder compu-
tervaardigheden komt men nog graag persoonlijk naar de winkel.

En zoals altijd hebben onze leden zich moeten aanpassen aan de 
eisen van onze klanten. Als je veel klanten hebt die online willen 
bestellen, moet je dat als handelaar ook voorzien. Maar als bij jou 
de dorpsbewoners dagelijks langs komen om hun inkopen te 
doen, koester dat dan. 

Ivan: Volgens mij gaat het onlineverhaal niet meer verdwijnen. De 
coronacrisis lag in Vlaanderen mee aan de basis van de versnelde 
omschakelingen bij veel van onze beenhouwers. Velen waren daar 
inderdaad nog niet mee bezig en hadden zelfs geen website. Het 
was improviseren in het begin van de crisis maar ik ben best wel 
fier op het feit dat de meesten in een paar maanden tijd mee 
waren in het online verhaal en omgeschakeld waren zodat ze 
online bestellingen konden aannemen. 

Ik geef mijn collega wel gelijk op het vlak van doeltreffendheid. 
Als er in jouw regio geen vraag naar is, moet je daar uiteraard 
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geen tijd insteken. Ik denk evenwel wel dat in Vlaanderen in de 
meeste steden en gemeenten hier wel vraag naar is.

HOE ZAL HET LEVEN ER UIT ZIEN NA DE CRISIS?
Philippe : Heb jij een kristallen bol? Ik niet! 
Ik denk dat er een leven zal zijn van voor en van na de Covid 19 
crisis. Dat wij zullen moeten terugkomen op sommige van de 
vrijheden die wij in het verleden denken verworven te hebben. Ik 
geloof ook dat dit soort gezondheidscrisissen vaker zullen voor-
komen... zelfs terugkomen. 

Door de toename van de wereldbevolking en de klimaatcrisis zul-
len er onvermijdelijk nieuwe virussen en andere varianten opdui-
ken. De "rijke" of "bevoorrechte" landen zullen het beter doen dan 
zij die geen of weinig middelen hebben. Maar ik moet toegeven 
dat ik niet erg optimistisch ben over deze kwesties in de komende 
jaren.

Ivan : Ik ben optimistischer… Zoals altijd in de geschiedenis na een 
crisis wil men op een gegeven ogenblik de zorgen vergeten en 
genieten van het leven. Consumenten zullen het verlies willen 
compenseren. Zij kwamen tijdens de coronacrisis tot de constata-
tie dat het leven kwetsbaar is en we niet in de ideale wereld leven. 
Daarom zullen ze bewust kiezen voor meer kwaliteit …en die kun-
nen ze vinden bij onze ambachtelijke slagers.

OOK OP VLAK VAN VEGETARISCHE VOEDING BEWEEGT ER DE 
LAATSTE JAREN HEEL WAT. 
Philippe: Ja, er is veel gebeurd... 
Vegetarisch voedsel wint aan terrein, gesteund door machtige 
lobby's van de wereldwijde voedingsindustrie. (Unilever, Danone, 
... ). Kijk naar de hype voor Unilever's "Vegetarische Slager" met 
zijn “vegetarisch” vlees... 

Wat moeten we doen? Hen aanklagen? Daar wachten ze gewoon 
op... Het zou alleen maar extra en gratis publiciteit zijn in het 20 
uur journaal van RTL, RTBF, VRT, VTM, radio, geschreven pers ... 
Het wordt hoog tijd dat onze politici wetten maken hieromtrent 
en de namen van vleesproducten terdege beschermen. 
En wat met de komst van kweekvlees...
Wij moeten op koers blijven en onze klanten ecologisch verant-
woord lokaal vlees aanbieden, met respect voor het milieu, voor 
de landbouwers en fokkers die het produceren, voor het welzijn 
van de dieren en dit in alle stadia van de keten. Dat is onze groot-
ste troef.

Ivan: Het is en blijft een moeilijk verhaal met twee zijden. 
1.Het kan niet zijn dat producenten met goedkope ingrediënten 
zoals bloem, water, smaakstof een product maken en dat aan de 
man brengen als “vlees” of “vleesvervanger”. Ik walg daarvan. Dat 
ze dat product maken, kan me niet schelen maar dat ze deze 
producten een vleesbenaming geven, kan echt niet. Ik zal daarte-
gen blijven strijden. 

In sommige landen worden daar veroordelingen aan gekoppeld 
en is het bij wet verboden om vleesbenamingen te geven aan 
niet-vlees. Bij ons wil men heiliger als de paus zijn en kan dat wel. 
Ook de antivleeslobby die op alle niveaus haar tentakels en sup-
porters heeft, mag hier doen wat ze wil. Zij vertegenwoordigen 
amper 4 % van de consumenten én alle grote internationale hol-
dings die daar mee bezig zijn. Er gaan miljoenen om in die busi-

ness. En dat ligt mee aan de basis dat er hier in ons land nog geen 
deftige wetgeving bestaat op dat vlak. Maar we blijven strijden …

2.Trends in voeding wijzigen en heel veel mensen eten niet meer 
alle dagen vlees. Dat is een maatschappelijk fenomeen en daar is 
niets mis mee. Wij hebben met VLAM het flexitariër gegeven mee 
ondersteund en uitgedragen. Flexitariërs wisselen vleesdagen af 
met niet-vleesdagen. Maar ze kiezen altijd voor kwaliteit. Ik ben 
de mening toegedaan dat als je geen vlees eet, je perfect kwali-
teitsvolle natuurlijke producten kan gebruiken voor je maaltijd. 
Gelukkig hebben bekende chefs dat ook begrepen. Ze gaan aan 
de slag met kwaliteitsvolle ingrediënten en gooien de industriële 
producten over boord waardoor de consument ziet dat het ook 
anders, smaakvoller kan. 

WAT IS JOUW ADVIES HIEROMTRENT AAN DE LEDEN?
Ivan: Wat we al jaren uitdragen. Onze leden hebben in hun toon-
banken allemaal wel een alternatief voor vlees, dat is niet nieuw. 
We moedigen dat ook aan. Het zou sneu zijn als een moeder van 
3 kids, waarvan er eentje geen vlees lust, na haar bezoek aan de 
slagerij naar het warenhuis moet voor industriële brol als we even-
goed een pasta met groentjes, een maaltijdsalade, een risotto met 
champignons, …kunnen aanbieden. Er is in onze toonbanken 
plaats voor een gezond vegetarisch alternatief en dat kunnen we 
alleen maar toejuichen. 

Je moet altijd een beetje commercieel denken in een zaak. Want 
de volgende keer gaat die bewuste mama voor iedereen naar het 
grootwarenhuis als jij niets kan aanbieden en voor je het weet ben 
je een trouwe klant kwijt. 

WAT MOET DE LANDSBOND HET KOMENDE JAAR VOORAL 
DOEN?
Philippe: Ik wil vooral dat de Landsbond blijft investeren in de 
verdediging van onze rechten, onze levenskeuzes, onze specifieke 
benamingen, onze streekproducten, onze eeuwenoude tradities ... 
Dat onze leden weten waarvoor we staan en dat ze weten dat ze 
altijd op ons kunnen rekenen.

Ivan: We staan voor enorme uitdagingen. Ons beroep staat onder 
druk doordat de instroom een pak kleiner is dan de uitstroom. 
Heel veel babyboomers gaan de komende jaren met pensioen en 
het potentieel om hen te vervangen is er niet. 

Willen we over 10 jaar nog ambachtelijke beenhouwerijen in het 
straatbeeld zien, dan zullen we een tandje moeten bijsteken om 
beenhouwers te vormen en jongeren warm te maken voor de stiel. 

Opleiding is de hoeksteen van onze samenleving. Als je mensen 
deftig opleidt krijg je stielmannen en vrouwen. En die zijn o zo 
belangrijk voor alle sectoren. Onderwijs op maat van de sector is 
dan ook belangrijk. Daarom werken wij nauw samen met de scho-
len en alle instanties personeel opleiden. Onze sector smeekt om 
personeel. Als je niet voldoende instoom hebt uit het regulier 
onderwijs is omscholen de boodschap. VDAB en anderen hebben 
hier een belangrijk taak. Op vlak van de scholen kunnen we geluk-
kig vaststellen dat de leerlingen die afstuderen en zelfstandig 
starten succesvol zijn. Op de laatste vakwedstrijden stonden deze 
jongeren immers mee op het podium. Dat geeft moed voor de 
toekomst. 
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Philippe: Verder moeten we ons 10 punten strijdplan verder 
afwerken. We hebben een goed contact met deze minister 
van middenstand. De heer Clarinval is de eerste minister in 
jaren bij wie ik het gevoel heb dat het iemand is die begrijpt 
wat ons bezighoudt en er ook echt iets wil aan doen. De 
Minister beloofde ons komaf te maken met de beperkingen 
van onze leveringen aan derden tot 80km. We houden hem 
daaraan want deze maatregel betekent voor vele kleine 
producenten onder ons een oneerlijke beperking om onze 
ambachtelijke producten te mogen leveren aan bijvoor-
beeld onze collega’s buiten die kring van 80 km. Terwijl de 
grote spelers dat zonder problemen mogen doen.

Ivan: Een andere discriminatie die ik absoluut wil wegwer-
ken is het feit dat als je als zelfstandig helper op je 18de start 
in de ouderlijke zaak je geen socialezekerheidsbijdragen 
kan betalen en je dus gedurende de eerste 2 jaar van je 
loopbaan niet kan bijdragen aan het sociaal statuut. Als 
gevolg daarvan heb je na een loopbaan van 45 jaar geen 
recht op een volledig pensioen maar moet je er nog 2 jaar 
bijdoen. Nog zo een discriminatie met ongelofelijke gevol-
gen is deze met betrekking tot het vrij aanvullend pensioen 
voor zelfstandigen met betrekking tot de meewerkende 
echtgenote. Zij kan geen pensioenrechten opbouwen in de 
VAPZ-regeling als zij niet over het minimuminkomen 
beschikt (13.000 euro). Dit betekent dat als die echtgenote 
door bijvoorbeeld een echtscheiding alleen komt te staan, 
ze haar plan maar moet trekken.

Nog een punt dat ons bezighoudt is hoe men zal omgaan 
met de nieuwe technologie binnen onze sector. In de toe-
komst zal kweekvlees erkend worden. Wij wensen dat dit 
surrogaatvlees geen benamingen van de vleesstukken mag 
dragen om de eenvoudige reden dat in het prijsbesluit 1975 
de benaming van de vleesstukken vastgelegd werd voor de 
samenstelling van de prijslijst. Voor ons kan bvb entrecôte 
niet gebruikt worden voor kweekvlees. Dat zijn zaken waar-
over we nog een debat moeten voeren maar waar we goed 
moeten opletten dat we niet de weg op gaan als deze met 
de vegetarische producten en een wildgroei aan benamingen 
krijgen. 

Verder vind ik het niet logisch dat we met een overweldi-
gend tekort aan personeel zitten maar dat ons eigen perso-
neel elders moet gaan bijklussen in het flexi-job systeem. 
Voor onze sector zou het een oplossing zijn mochten onze 
eigen werknemers in het bedrijf een flexi-job kunnen doen 
en niet bij een concullega moeten gaan werken. 

Je ziet er is nog genoeg werk op de plank om onze agen-
da’s in 2022 te vullen en dan spreken we nog niet over de 
gevolgen van de coronacrisis. Hoe zal dat allemaal lopen… 

WAT WENST U VOOR UW LEDEN IN 2022?
Philippe: Al het geluk in de wereld zoals het liedje zegt... 
Gezondheid, geluk en voorspoed.

Ivan: Ik wens iedereen alleszins een excellent jaar, een 
goede gezondheid en alle geluk van de wereld.

De voorzitters

Ten gevolge van de oproep in de Belgische Beenhouwerij,in 
verband met de overstroming,heeft de Koninklijke 
Corporatie der Beenhouwers en Spekslagers van Brussel,  
€ 10 per ingeschreven lid (€ 1600) gestort op de rekening 
van het fonds opgezet door de de Landsbond. Dit bedrag 
zal overgemaakt worden door de federatie aan de betrok-
kenen. 

DE WEEK VAN DE 
STEAK-FRIET! 
Net zoals vorige jaren zet VLAM deze Belgische klassieker 
extra in de kijker. We blikken alvast vooruit naar de zesde 
editie van de Week van de steak-friet van 6-13 oktober 
2022. Gebakken of gegrilde steak, hoe u het ook doet, 
kies voor rundvlees van bij ons, want dat betekent minder 
impact op het milieu én een maximale zorg voor het dier.

In de komende maanden informeren we u verder over 
deze campagne.

Wij danken u alvast om de week van de steak-friet mee te 
ondersteunen in uw slagerij.

NIEUWS VAN DE BRUSSELSE COROPORATIE

NIEUWS VAN HET BEENHOUWERSSYNDICAAT 
VAN LOKEREN

Naar aanleiding van de oproep van de Landsbond om de 
slachtoffers van de overstromingen te helpen heeft het 
Beenhouwerssyndicaat van Lokeren beslist om per lid de 
som van 20€ over te maken voor de getroffen collega’s. De 
som van 600 € is overgemaakt op de betreffende rekening. 
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Over mij zit een zeer tevreden man. Op negen jaar tijd won Andreas - in drie verschillende edities - 
twee keer de zilveren Eurobeef en nu het summum, de Gouden Eurobeef. 

Dat is niet niks zeker als je weet dat je in deze competitie in de zes rubrieken die meedoen om op het 
hoogste schavotje te belanden, topscores moet behalen of je komt er niet.

Tijd voor een zeer gezellige babbel met Jana en Andreas in hun beenhouwerij in Mortsel.

IK VERONDERSTEL DAT JULLIE EEN TEVREDEN STEL ZIJN ?
Andreas : Ik was al twee keer tweede geëindigd, dus dit goud 
doet echt wel deugd. De gouden EUROBEEF wordt toegekend, 
aan de deelnemer die op elk van de onderdelen ministens zilver 
behaalde en ook nog eens de hoogste totaalscore kreeg in de 
rubrieken schotel vers vlees, ambachtelijke kookham, ambachte-
lijk gezouten ham of ambachtelijk gezouten vleeswaren, bereid 
gerecht, ambachtelijk vleesproduct en ambachtelijk vleespro-
duct op basis van lever.  Je weet dus op voorhand dat als je 
ergens een steek laat vallen, je de trofee kwijt bent.  
Jana: Deelnemen aan de vakwedstrijden is bijzonder verrijkend 
maar ook zeer stressvol. Je wil alles perfect doen om de jury te 
imponeren en een goede score te behalen. Wij zijn daar echt 
mee bezig en zijn dankbaar voor de erkenning van ons vakman-

Andreas & Jana Decruyenaere, Mortsel
 

schap. Ik vind persoonlijk dat een goed resultaat zegt dat je 
goed bezig bent.  Niet alleen de jury smaakte onze producten 
maar ook onze klanten leven mee met ons avontuur. Wij zijn 
altijd heel open over wat we doen en na de wedstrijd waren ook 
zij heel fier op hun beenhouwer.

HOE KWAM JIJ IN DE SLAGERIJ TERECHT?
Andreas: Dit is een echt familiebedrijf en ik kreeg de liefde voor 
het vak dan ook met de paplepel ingelepeld. Mijn ouders runden 
een eigen slagerij in de volksbuurt De Seefhoek in Antwerpen. 
Toen de buurt daar een beetje begon te verloederen was dat 
voor hen het sein om te verhuizen. Ze kwamen naar hier in 1992 
en hebben hier succesvol de slagerij uitgebaat tot aan de 
geboorte van onze kinderen. Toen hebben wij de zaak overge-

TEKST EN FOTO'S: CARINE VOS

REPORTAGE
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nomen. Weet je, mijn vader behaalde in 1982 ook een gouden 
rubrieksprijs met zijn ossenvlees op EUROBEEF. Ik heb dat alle-
maal thuis gezien en meegekregen. 
Ik heb geen beenhouwersschool gevolgd maar ben boekhouder 
van opleiding. Mijn ouders en broer Fred leerden me de kneepjes 
van het vak. Nadat Fred met pensioen ging nadat hij 40 jaar in 
de beenhouwerij stond, is mijn vrouw Jana mee in de zaak geko-
men. Jana bedient de klanten in de winkel maar kan evengoed 
in de beenhouwerij een handje toesteken. Zij is eigenlijk de drij-
vende kracht achter deze zaak. 
Jana: Het was destijds niet gemakkelijk om een werk-of ver-
blijfsvergunning te krijgen maar ik kon meewerken in de zaak en 
dat hielp. Ondertussen werkt mijn zus Michaela hier ook in de 
zaak en woont mijn 3de zus in Brussel waar ze als tolk werkt. We 
zijn dus herenigd en daar ben ik blij om. Ik hecht veel belang aan 
het feit dat onze werknemers zich goed voelen in hun job. Dat 
rendeert. Als je goed bent met de mensen, zijn zij ook goed voor 
jou. We hebben een werkneemster die in de problemen kwam 
met de naschoolse opvang, welnu haar kindje wordt van school 
gehaald en blijft dan even hier om samen met de mama naar 
huis te gaan. Ik zou ook graag hebben dat er voor mijn kindje 
een oplossing gezocht werd en daarom denken wij mee met 
onze mensen. 
Andreas: We hebben een team van 3 verkoopsters, Michaela, 
Leen en Liesbet. Zij zorgen dat de klanten in de watten gelegd 
worden. Onze gast Nathan werkt in het atelier en Jana en ikzelf 
zijn allrounders. Iedereen kent zijn werk en weet wat hij/zij moet 
doen. Als het druk is doen we een beroep op jobstudenten en 
flexijobs. Ik sta niet boven het personeel maar werk met ze. Daar 
waar het plezant is blijven mensen, als je niet goed bent voor je 
personeel lopen ze weg.

WAT IS JULLIE MOTTO?
Andreas : Mijn ouders hun motto was altijd dat de klant koning 
was. We moesten onder alle omstandigheden vriendelijk zijn, 
dat was prioriteit nummer één voor hen en is iets wat ik hier ook 
zelf overgenomen heb. Hoe onbeschoft een klant ook is, hij zal 
hier vriendelijk bediend worden.



16 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 

JANA, IK VERONDERSTEL DAT JOUW WERELD OOK HELE-
MAAL VERANDERD IS SINDS JE MEE IN DE ZAAK STAPTE?
Jana: Het leven hier is niet te vergelijken met de wereld waarin 
Ik opgroeide. Ik heb in de Tsjechische Republiek het communis-
me nog gekend. Wij hadden niet alle luxe maar kwamen niets te 
kort. Toen ik Andreas leerde kennen was het moeilijk om een 
verblijfs-of werkvergunning te krijgen maar het is toch gelukt. Ik 
stapte graag mee in de beenhouwerij en ik heb hier de stiel 
geleerd. Nu kent het beenhouwersvak geen geheimen meer 
voor mij. Ik voel me net zo thuis aan de kapblok als achter het 
fornuis Ik doe mijn werk zeer graag en we wonen boven de zaak 
dus er is ook tijd voor de kinderen, dat is iets wat wij beiden zeer 
belangrijk vinden.
Andreas: Mijn ouders werkten dag en nacht. Ze hadden zeer 
weinig vrije tijd. Dat is zeker geen verwijt aan mijn ouders want 
ik had een zeer goede jeugd maar wij doen het gewoon anders. 
Ik probeer alle thuiswedstrijden van mijn zoon tenminste even 
aanwezig te zijn. Kinderen moeten het gevoel hebben dat hun 
ouders geïnteresseerd zijn in wat ze doen. 

HOE VERSCHILLEND IS DE BEENHOUWERIJ VAN JOU TEGEN-
OVER DIE VAN JE OUDERS?
Andreas: Er is een ver doorgedreven modernisering geweest op 

vlak van productieprocessen, werkwijze, machines, controles 
etc. Een ding bleef echter overeind en dat is het vakmanschap. 
Wij kopen nog altijd geen producten aan die we niet zelf kunnen 
maken en zijn bijzonder trots op ons uitgebreid assortiment aan 
huisgemaakte ambachtelijke producten. Hier wordt omzeggens 
alles zelf gemaakt en dat wordt gewaardeerd door onze klanten. 
En daar behaal je dus ook prijzen mee. Uiteraard is het niet altijd 
gemakkelijk om alles zelf te maken. Je hebt af en toe een duwtje 
in de rug en wat hulp nodig. Ik ben zeer fier dat ik Norbert Van 
Speybroek tot mijn vriendenkring kan rekenen. Als ik eens in de 
knoei zit met een productieproces of werkwijze moet ik hem 
maar bellen en hij snelt ter hulp. Andersom doet het ook deugd 
als hij zegt ook iets van mij te kunnen leren. 

OVER DRIE JAAR STAAN DE WEDSTRIJDEN WEER OP HET 
PROGRAMMA. DOE JIJ DAN NOG MEE?
Andreas: Voor de EUROBEEF trofeeën ga ik me wellicht niet 
meer inschrijven. Ik heb het hoogst haalbare gehaald en kan 
daar dus alleen maar verliezen. Het is wel zo dat ik nog produc-
ten zal inzenden om de eenvoudige reden dat de commentaren 
van de juryleden ons iets bijbrengen. 
Maar… Ik heb drie jaar om me voor te bereiden op de 
Meesterschapwedstrijd. Deze wedstrijd werd in het leven geroe-
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pen om het ambacht te eren dus zeker iets voor mij. In die wed-
strijd moet je wel de hoogste score van alle deelnemers halen in 
de vier categorieën die de wedstrijd rijk is. Dat is dus nog een 
stapje hoger maar het proberen waard.
Jana: Ik ben altijd onder de indruk van het jureren zelf. Al die 
mensen die daar voor dag en dauw het beste van zichzelf geven 
om andermans werk te beoordelen. Dat is echt schoon. Wij noe-
men ze onder ons de witte jassen van de Landsbond. Maar met 
respect want ik respecteer hen enorm.
Andreas: De Landsbond doet een goede zaak om deze wedstrij-
den te organiseren. Zij dragen bij aan de uitstraling van het 
vakmanschap. Ik was onder de indruk van het groot aantal 
nieuwe gezichten bij de bezoekers maar vooral door het aantal 
jonge slagers dat deelnam. Toen we de producten binnen brach-
ten werden we 10 jaar terug in de tijd gekatapulteerd. Ik zei 
tegen Jana, kijk, zo stonden wij hier ook destijds.  Het was een 
emotioneel moment maar ook het moment waarop we wisten 
dat we al een hele afstand hebben afgelegd. Ik zag hen dezelfde 
fouten maken als wij in het begin en dat moet want daar leer je 
het meeste van. 

WAT VOND JE VAN DE ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJDEN?
Andreas : De organisatie van de vakwedstrijden is altijd perfect 
daar moeten jullie niet aan sleutelen. De schotels mogen er nooit 
uit! Beenhouwers die meedoen voor de hoofdprijzen zijn een 
beetje als artiesten die kunnen best een schotel leggen. De scho-
tels zijn de pronkstukken van de wedstrijd en het zou jammer 
zijn mochten die verdwijnen. Je zou wel, omdat het een enorm 
werk is en dat wellicht enkele collega’s tegengehouden heeft om 
deel te nemen, de rubrieken 1 en 2 kunnen samenvoegen. Een 
schotel maken voor zo’n wedstrijd, dat lukt echt wel.
Verder moeten de juryrapporten goed uitgeschreven zijn want 
ten slotte leren wij van de commentaren van de juryleden. 

Jana : Ik vind het altijd spectaculair zo’n wedstrijd en zou wel 
eens achter de schermen willen zien hoe hectisch het er aan toe 
gaat. Als deelnemer ken je succes maar ook teleurstelling. 
Het was fijn om zoveel nieuwe gezichten te zien en dat de win-
naars ook allemaal jonge mensen waren. Ook het feit dat er 2 
vrouwen bij de toppers zitten is een opsteker voor de organisa-
tie. Ik heb ook bewondering voor al die vrijwilligers die hun tijd 
opofferen voor dit gebeuren. Mij mogen jullie zeker en vast ook 
vragen binnen een jaar of tien. Ik zal dat met plezier doen 
gewoon omdat ik vind dat je voor de sector die je zoveel geeft, 
je ook iets mag terug doen. 
Andreas: We mogen ook zeker voorzitter Ivan niet vergeten. 
Onze eerste ontmoeting verliep een beetje stroef maar als je ziet 
wat die man allemaal doet, dan kan je niet anders dan zeggen 
dat dit een hardwerkende voorzitter is die de belangen van alle 
slagers altijd en overal verdedigt. Ondertussen kennen we elkaar 
wat beter en is er alleen maar respect.

HOE ZIEN JULLIE DE TOEKOMST?
Andreas : We zijn bezig met de voorbereidingen om de hele 
benedenverdieping, dus de winkel en de ateliers te vernieuwen. 
Alles wordt gestript en er wordt een volledig nieuwe winkel 
annex werkplaatsen gestoken. Dat zijn serieuze investeringen 
die je niet in één dag neemt. We zitten nu in de voorbereidende 
fase en verwachten dat alles binnen 2 jaar klaar zal zijn. 
Jana: Toen we in de zaak stapten zijn we eerst hierboven komen 
wonen omdat de huurovereenkomst er eentje was met inbegrip 
van het appartement. Na een paar jaar hebben we hier in de 
buurt een huis gekocht en net op dat moment zocht de eigenaar 
contact met Andreas voor een eventuele verkoop.
Andreas: Mijn ouders hebben de zaak altijd gehuurd om de een-
voudige reden dat de eigenaar het pand niet wilde verkopen. 
Toen wij net geïnvesteerd hadden in een huis, wou hij plots wel 
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aan mij verkopen. Wij hebben toen besloten om ons huis terug 
te verkopen en het handelspand met appartementen te kopen. 
Een hele uitdaging maar het is allemaal goed uitgepakt.
Jana : Ons appartement werd reeds volledig gerenoveerd. Het is 
al vaak de perfecte oplossing gebleken. De kinderen zijn nooit 
alleen. Als ze iets nodig hebben, zijn we er meteen. Doordat we 
niet over en weer moeten rijden, kunnen we hen zelfs van school 
halen en dat vinden ze fijn.
Andreas: We hadden op dat moment niet de centen om ook de 
winkel te vernieuwen maar we investeerden wel in moderne en 
nieuw materiaal. Nu is het tijd om de winkel aan te pakken en de 
ateliers te moderniseren zodat we de volgende 15 jaar ons geen 
zorgen moeten maken over de infrastructuur. 
Dat zal ook weer een heel avontuur zijn. Ik wil alles tip top in 
orde maar het moet overzichtelijk blijven. We gaan iets groter 
maar niet veel. Onze klanten hebben ook al aangegeven dat ze 
niet graag een te grote winkel hebben, dus dat gaan we zeker 
niet doen. 

HOE HEEFT DE CORONACRISIS ER HIER ERG INGEHAKT?
Jana: Er werd in eerste instantie veel gepraat in de winkel over 
de crisis maar dat is nu wat over. De mensen zijn het beu. We 
proberen het onderwerp nu wat te vermijden. De cijfers gaan 
weer de verkeerde kant uit en voor veel mensen is het een een-
zame periode.
Andreas:  13 maart, ik vergeet het nooit meer…We konden abso-
luut niet volgen. Ik maakte panklare gerechten met tafels tege-
lijkertijd en als ik 10 min later in de winkel kwam was de toon-
bank leeg. Het is hier de hele crisis al volle bak geweest. De 
klanten hadden, zeker in het begin, nood aan hun vertrouwde 
producten en aan een babbel. 
Wij hebben een zeer gevarieerd publiek van jong en oud. Voor 
vele mensen in de stad is hun uitstap naar de winkel het enige 
contact dat ze die dag hebben. Dat mogen we niet onderschat-
ten. Dus daar gaven we hen nog meer aandacht als voorheen.
Jana: Nu staan we voor de tweede keer op rij voor een kerst en 
Nieuwjaar in mineur. De cijfers zijn er niet naar om te feesten 
maar goed. Wij bereiden ons voor zoals altijd en proberen de 
klanten van een goed feestmenu te voorzien.
Andreas: Ik probeer de liefhebbers toch altijd aan te moedigen 
om zelf te koken. Een goed stukje vlees kan je perfect zelf bak-
ken. Ik schrijf er zelfs de werkwijze en bereidingsmethodes bij 
als de klant dat wil.  Voor zij die het iets gemakkelijker willen 
hebben, zijn er onze menu’s, fondue en gourmetschotels, wild 
etc. Wij zorgen altijd dat er voor elk wat wils is. 

EN ZELF FEESTEN, ZIT DAT ER IN?
Andreas: Neen, we zijn open tot 17 uur, daarna staat boven het 
feestmaal klaar om met familieleden smakelijk te eten. Zolang ik 
me niet in de zetel vlij gaat het maar eens gezeten lig ik al vlug 
in slaap. Het zijn dagen waarin we non-stop werken en dat kruipt 
in de kleren.
Jana: Dat is dan het moment om met de vrouwen en kinderen 
gezellig te kletsen rond de feesttafel.

EN NA DE DRUKTE VAKANTIE?
Andreas: Dat is nog even wachten. Wij sluiten de winkel 2 keer 
per jaar. Een weekje in de krokusvakantie en 4 weken in de 
zomervakantie. Dan zijn de batterijen opgeladen en kunnen we 
er weer vol goesting tegen aan!

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits kent de 
Vlaamse Regering een subsidie van 750.000 euro toe aan 
VLAM. De subsidie is bedoeld om de varkenshouders te 
ondersteunen die de marktwerking voor varkensvlees ver-
stoord zagen door de uitbraken van de Afrikaanse 
Varkenspest, de gevolgen van de Covid-19-epidemie en de 
gestegen grondstoffenprijzen. 
 
VLAM zal de varkenshouders ondersteunen met een promo-
tieplan dat zowel gericht is op de binnenlandse markt als op 
exportpromotie en dat voor beide focust op de verwaarding 
van het volledige karkas. 
 
Wat export betreft zal via het Belgian Meat Office ingezet 
worden op exportdiversificatie van vers en bevroren var-
kensvlees door middel van extra beursdeelname in nieuwe 
markten of marktsegmenten. Het accent ligt op Aziatische 
landen. 

Voor vleeswaren rolt VLAM een communicatiecampagne uit 
rond de beurs Gastronord in Zweden in 2022 en is een deel-
name aan de beurs Foodexpo in Denemarken voorzien in 
2023. Een studie zal verder uitwijzen welke nieuwe markten 
potentieel bieden voor de Vlaamse vleeswaren en zal de 
leidraad zijn voor introductie-acties. 
In het binnenland worden de bestaande campagnes breder 
en dieper uitgerold (o.a. mediacampagne en retailacties). In 
samenwerking met chefs wordt voorzien in extra inspiratie 
met recepten en video’s, die verspreid worden via diverse 
kanalen en via VLAM’s kookplatform lekkervanbijons.be en 
voedselverbindtboerenburger.be. Via een stand op Horeca 
Expo in 2022 worden horecaprofessionals en foodservicebe-
drijven bereikt.

Relance varkenscrisis 
ook via promotie door 

VLAM
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SAVEURS & MÉTIERS GAAT DIGITAAL
3 inspirerende dagen voor voedingsprofessionals

Nu een tweejaarlijks evenement, opent Saveurs & Métiers op 6, 7 en 8 februari 2022 de 
deuren van zijn 5e editie in Namur Expo. Uitrusting, materiaal en producten… professionals 

uit de voedingsdetailhandel en catering zullen de laatste trends van de sector kunnen 
ontdekken en oplossingen voor hun zaak vinden.

NIEUW: DIGITAAL PAVILJOEN
Hoewel de vakbeurs trouw blijft aan zijn identiteit, gaat Saveurs 
& Métiers dit jaar digitaal. Digitale innovaties en marketingoplos-
singen zijn niet meer weg te denken uit het professionele leven. 
Daarom verwelkomen we nu ook exposanten die gespeciali-
seerd zijn in: e-commerce, drukwerk en maatwerk, grafische 
vormgeving, visuele identiteit en e-reputatie, digitale marketing, 
digitale tools en nog veel meer…
U krijgt ook de gelegenheid om talrijke conferenties en work-
shops bij te wonen die worden geleid door deskundigen uit de 
sector.
Digitale partners: Walchain • Digital Wallonia • BEcommerce 
Asbl • Infopole • FeWeb • E-net Business

AANDACHT VOOR EXPOSANTEN DIE GESPECIALISEERD ZIJN 
IN SLAGERIJ
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de selectie van de 
120 exposanten. Van internationale merken, veelbelovende 
start-ups of lokale producenten : kortom de belangrijkste bedrij-
ven uit de voedingssector zullen op het evenement aanwezig 
zijn. De vleessector blijft niet buiten schot, met de deelname 
van:
FRANKY FRESH FOOD • GHL GROUPE • ROCHE4MEAT • 
UPFRESH • DUROC D’OLIVES • SOLINA • ESPERA • ARDENNES 
VOLAILLE • JO HERBOTS • STARSAVOR • PIRON GOTTA • 
VALENTYN

CONFERENTIES EN WORKSHOPS 
Reeds op de agenda: de wedstrijden ‘Het Gouden Mes’, ‘de 
Belgische Beenhouwerij’ dit jaar met thema kookham. Ook een 
digitaal paviljoen met conferenties over digitale oplossingen: the 
place to be om exposanten te ontmoeten die oplossingen aan-
bieden die  aangepast zijn aan uw bedrijf.
Naast onze traditionele wedstrijden voor slagers, zal het thema 
van onze reeks conferenties en workshops gericht zijn op de 
digitalisering van de voedingsindustrie.

EEN JOBDAY OM BEDRIJVEN EN TALENTEN TE VERBINDEN!
Saveurs & Métiers en le Forem bieden op maandag 7 februari 
vanaf 14 uur een Jobday aan tijdens de beurs. 
Het doel: ontmoetingen organiseren tussen bedrijven die op 
zoek zijn naar nieuw talent en werkzoekenden die aan de 
gevraagde profielen beantwoorden.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Open van 10.00 tot 19.00 uur (behalve op dinsdag 8 februari: 
sluitingstijd 18.00 uur)
Namur Expo - Av. Sergent Vrithoff, 2 - 5000 Namen
Gratis voor professionals, maar registratie is verplicht
Gezondheidsmaatregelen: Een geldig Covid Safe Ticket moet 
worden getoond aan de ingang van de beurs. Maskers moeten 

binnen gedragen worden. Bezoek www.saveurs-metiers.be voor 
de laatste informatie. 

HET PROGRAMMA

ZONDAG 6 FEBRUARI
10h > 17h: Wedstrijd 'De Belgische Beenhouwerij' – Thema 
2022 : gekookte hammen
Georganiseerd door De Belgische Beenhouwerij vzw
Zone “Espace Métiers”
Prijsuitreiking om 17u30

MAANDAG 7 FEBRUARI
10h30 > 12h30 : Workshop | Het E-commerce ontbijt
Georganiseerd door E-net Business
Digitaal Paviljoen - Conferentiezaal

13h30 > 14h30 : Conferentie | De kracht van e-commerce: con-
sumentenbestedingen in de lift
Gepresenteerd door BeCommerce
Digitaal Paviljoen - Conferentiezaal
14h > 17h : Wedstrijd “Het Gouden Mes”
Georganiseerd door De Landsbond der Beenhouwers
Zone “Espace Métiers”
Prijsuitreiking om 17u30
14h30 > 15h30 : Conferentie | Hoe blockchain een revolutie 
teweeg zal brengen in de voedingssector – Hoe de Ici winkels 
blockchain gebruiken
Gepresenteerd door Walchain
Digitaal Paviljoen - Conferentiezaal
15h30 > 16h30 : Conferentie | Website, E-commerce, Digitale 
Marketing – Wat zijn de essenties in 2022?
Gepresenteerd door Retis
Digitaal Paviljoen - Conferentiezaal
16h30 > 17h30 : Conferentie| Sociale netwerken in 2022 – Wat 
is er nieuw voor de voedingsindustrie?
Gepresenteerd door Clef2web
Digitaal Paviljoen - Conferentiezaal

DINSDAG 8 FEBRUARI
10h30 > 12h30 : Workshop | Het E-commerce ontbijt
Georganiseerd door E-net Business
Digitaal Paviljoen - Conferentiezaal
13h30 > 14h30 : Conferentie | Wat kan er helpen om uw bedrijf 
te digitaliseren?
Gepresenteerd door Digital Wallonia
Digitaal Paviljoen - Conferentiezaal
15h30 > 16h30 : Conferentie | Verhoog de zichtbaarheid van uw 
bedrijf met Google My Business  en SEO
Gepresenteerd door FeWeb
Digitaal Paviljoen - Conferentiezaal
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Vakbeurs voor 
professionnals uit 
voedingssector en 
food retail

Op zoek 
naar inspiratie 
voor uw slagerij?
Ontdek de nieuwigheden in uw 
sector op de vakbeurs Saveurs & Métiers 
op 6, 7 en 8 februari in Namur Expo!

Gratis registratie op saveurs-metiers.be met de code BEEN22
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A.T.A.D
Agence Fédérale pour 
la Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire - AFSCA
ALGIST BRUGGEMAN
Amnimeat
Ardenne Volaille
Assist PC - Proximus
Au Bleu Sarrau
Piron-Gotta
Bieres De Chimay
BIVTeam
Bizerba België
Bleuzé
Bossuyt Horeca 
Interiors
Food Talents
Condromat
Conti-Label Pauwels nv
Devafloor bvba
Deweco
Digi Belgium
Digicommerce Benelux
Distrinox
Dupont
Duroc d'Olives
Champagne Ruelle 
Dommange
Electro Belux
Empreinte digitale
ES Textiel
Espera Belgium BV
Ethiquable
Ets Denis
Euraceta
Evlier
Faircoop
Franky Fresh Food
Frigomil
GHL Groupe
Gin de Binche
Glorius varkensvlees

HELLOFRESH
Horecatouch
Ilanga Nature
Ireks Belgium
Jo Herbots Meat 
Products
K&F De Pauw
Komplet Benelux
LC Company
Le Distrib
Lovenfosse
Panelflex
Bancontact Payconiq 
Company
Père Lejeune
Rational Belgium
Refacom sa
Robot Coupe
Roche4Meat
Sitasoft Belgium
Solco

Solina Belgium
Starsavor group 
The Juicy Group
Valentyn
Vanderzijpen
Verstegen Spices and 
Sauces
La Boucherie Belge
BeCommerce
Treeosk
Walchain

Saveurs de chez nous
producteurs APAQ-W
APAQ-W producenten
A la belge
APAQ-W
Association Fromagère 
Collégiale
Belgo Sapiens Brewers
BIONAT SA

Brasserie Coopérative 
Liégeoise sc-fs
Brasserie de 
Bertinchamps
Brasserie du Clocher
Conserverie & 
Moutarderie Belge
Coq des Prés
Olifood
Distillerie de Namur
Distillerie Gervin
EN DIRECT DE MON 
ELEVAGE
Ferme de Frocourt
Ferme de la Sauvenière
Ferme du Vieux Tilleul
Fromagerie du Plateau
Terre de Fromage S.A
La Biscuiterie 
Namuroise
LA CHOCOLATERIE DU 

HAUT CLOCHER
La jolie confiture
Land Farm & Men
Le Safran de Cotchia
L'Atelier de la Pomme 
de Terre
Confitures Célinette
Les délices de Bertrand
Limousin Bio d'Ardenne
Moulins de Statte
Pisciculture Mathonet
Porc Qualite Ardenne
BRASSERIE DE LA 
CROIX
Tip Top Coffee

Start-ups
Cotton Gin Port srl
Les bulles au chocolat 
by Macar'Oh
Phenix Belgium

Entrée

Salle de conférences
"Mon commerce digital"
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Veerle, om met de deur in huis te vallen: wat was de voornaam-
ste conclusie van jouw onderzoek?
“We kwamen tot vier grote conclusies. De grootste conclusie is 
dat niet alle consumenten met dezelfde bril kijken naar duur-
zaamheid. We hebben twee interessante dimensies gevonden 
waarop mensen verschillen. Enerzijds, de mate van de erkenning 
van duurzaamheid als uitdaging op zich, en anderzijds het 
geloof dat ze daar iets aan kunnen doen. Dat bracht ons op 3 
types of groepen consumenten”.

Wie zijn die 3 types consumenten?
“De grootste groep, bijna 40%, zijn consumenten die gevoelig 
zijn voor duurzaamheid. Dat wil niet zeggen dat dat mensen zijn 
die er volledig voor gaan, maar die wel bepaalde overwegingen 
maken rond duurzaamheid.

Waarom gaan ze er dan niet volledig voor?
“Als ze keuzes maken op de winkelvloer dan primeren bij hen 
nog altijd kwaliteit, prijs en gezondheid. Maar als je die groep 
vergelijkt met de twee andere groepen, dan merk je dat de 
keuze voor duurzaamheid wel hoger ligt.
 
De tweede groep, 22%, bevat consumenten die niet echt de 
urgentie zien van duurzaamheid en meer onverschillig gaan 
handelen tegenover duurzaamheid. Daartussen heb je dan 38% 
van consumenten die wel in duurzaamheid geloven, maar vin-
den dat zij er zelf weinig aan kunnen doen. Zij hebben dan ook 
de neiging om sceptisch te zijn tegenover de initiatieven van 
producenten of merken.”.

Zien jullie het gedrag van consumenten ook verschuiven?
“Gezien we in volle coronacrisis waren hebben we ook rekening 
gehouden met de impact ervan op hun keuzes. En we hebben 
een verschuiving gezien, met mensen die meer natuurlijk en 
lokaal kopen, kiezen voor meer evenwichtige voeding, veel aan-
dacht hebben voor zero-waste en verpakkingen. Onderliggend 
zagen we die trends al, maar ze zijn door corona in een versnel-
ling gegaan. Toch blijft klimaat de eerste drijfveer. Het vermijden 
van voedselverspilling is wel een groeiende trend waar consu-
menten meer en meer aandacht aan willen geven”.
 
Zie je ook verschillen tussen Nederlandstaligen en Franstaligen?
“Franstaligen hebben meer hun aankoopgedrag aangepast ten 
opzichte van Nederlandstaligen. En dat is iets dat we ook zien in 
andere gelijkaardige onderzoeken. We merken dat er in het 
Zuiden van België meer gevoeligheid is voor het ecologische en 
biologische. De hypothese is dat ze in Frankrijk meer vooroplo-

pen in hun duurzame keuzes of meer openstaan voor duurzaam-
heidsclaims en Franse cultuur gaat vaak meer overwaaien in 
Wallonië.”

Er wordt toch gezegd dat consumenten enkel naar de prijs 
kijken?
“Wel, wat ik heel opvallend vond is dat de consumenten die 
bereid zijn om meer te betalen voor duurzame voeding, een 
sterke connotatie maken tussen prijs en kwaliteit. Ze zijn bereid 
om meer te betalen voor lekkere en gezonde voeding, en ze 
associëren die kenmerken ook met duurzaamheid. Ik vond het 
een interessant gegeven dat mensen niet louter en alleen hun 
keuzes maken voor de planeet. Het gaat verder dan duurzaam-
heid.”

De voedingsindustrie wil inzetten op innovatie om te verduur-
zamen, maar hoe kijkt de consument daarnaar?
“Als we vragen aan de consumenten om te kiezen tussen duur-
zame voeding die traditioneel of industrieel wordt gemaakt, dan 
gaan ze voor voeding dat liefst zo traditioneel en authentiek 
mogelijk is. Het nostalgische beeld van traditionele voeding 
versus industriële voeding leeft nog sterk.

Als de consument toch meer informatie krijgt over de manier 
waarop industriële voeding duurzamer kan gemaakt worden, en 
dat is dan vaak op vlak van CO2, energie, verpakkingsmateriaal, 
enzovoort, dan ligt dat voor een consument nog te ver van zijn 
visie van duurzaamheid.”

Wat verwacht de consument dan van de voedingsindustrie?
“Voedselveiligheid blijft primeren, dat is een evidentie. Maar we 
zien een nieuwe golf van verwachtingen waarbij de consument 
begrijpt dat het breder gaat dan enkel bio of minder plastic, en 
vandaag openstaat voor de complexiteit van duurzaamheid. Zo 
zien we het verminderen van voedselverlies en meer aandacht 
voor dierenwelzijn sterk naar boven komen.

Het mooie met dit onderzoek is dat het niet blijft hangen op 
inzichten en aanbevelingen, maar dat die meteen worden 
gekoppeld aan een plan om er concreet mee aan de slag te 
gaan. Dat maakt het meer concreet voor de consument. Tegelijk 
is het voor ons als onderzoeksbureau ook een succesverhaal.”

Hoe geloofwaardig en representatief zijn deze inzichten nu 
eigenlijk?
“Het is een breed onderzoek dat we hebben gestart met een 
kwalitatief onderzoek waarbij we in focusgroepen langdurig en 

Met de nieuwe duurzaamheidsroadmap van de Belgische voedingsindustrie formuleert onze sector 
antwoorden op de vraag “Wat Eten We Morgen?” Ter voorbereiding van deze roadmap gaf Fevia de 

opdracht aan Why5 Research om te onderzoeken hoe Belgische consumenten kijken naar duurzame 
voeding en wat ze verwachten van voedingsbedrijven. Wij gingen aan tafel met Veerle Hellemans, 

kwantitatief research director bij Why5, die het onderzoek leidde.

Voor u gelezen - artikel van Fevia

"Niet alle consumenten kijken op dezelfde manier 
naar duurzame voeding"
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diepgaand gepraat hebben met heel verschillende profielen van 
consumenten. Dit om goed te begrijpen hoe ze naar voeding 
kijken en naar duurzaamheid. Dit hebben we dan vertaald in een 
breed kwantitatief onderzoek waarbij we meer dan 1.200 Belgen 
tussen 18 en 65 jaar hebben bevraagd. Die brede basis is nodig 
voor een enquête die genoeg representatief is om uitspraken te 
doen die we dan naar de populatie kunnen vertalen.”

Wat heeft je zelf verrast in dit onderzoek?
“Dat de geloofwaardigheid van duurzaamheidsclaims afhangt 
van de mate waarin consumenten voelen dat ze deze zelf kun-
nen ‘controleren’. Claims rond verlaagde CO2-uitstoot tijdens het 
productieproces zijn veel minder tastbaar dan bijvoorbeeld 
‘minder verpakking’.”

In welke mate strookt dit onderzoek met eerdere onderzoeken 
of komen er net nieuwe inzichten uit?
“Dit onderzoek bevestigt de trend dat meer en meer consumen-
ten duurzame keuzes willen maken. Maar duurzaamheid is een 
heel ruim begrip. Dit onderzoek legde de focus heel specifiek op 
hoe consumenten duurzaamheid begrijpen en vertalen in de 
context van voeding. Dat maakt dit onderzoek zo waardevol.”

Wat is volgens jou de grootste uitdaging voor de sector?
“Voedingsbedrijven moeten kunnen aantonen dat ze door inno-
vatie ook een positieve impact kunnen hebben op de duurzaam-
heid van hun voedingsproducten.”

Welke tips zou je willen meegeven aan de voedingsbedrijven 
die aan de slag gaan met de duurzaamheidsroadmap?
“Ten eerste, hou ermee rekening dat niet elke consument duur-
zaamheid op dezelfde manier ziet, en pas je boodschappen dus 
aan. Voor consumenten die een algemene duurzaamheidsclaim 
wantrouwen bijvoorbeeld, maak je het best zo concreet mogelijk 
door voorbeelden te gebruiken van wat je doet om je product 
duurzamer te maken.

Ten tweede: consumenten willen meer duurzame voeding, maar 
ze moeten die duurzaamheid ook zelf kunnen ervaren op het 
niveau van het product, door de kwaliteit, of de verpakking 
ervan bijvoorbeeld. Tot slot, consumenten moeten begrijpen wat 
je claimt, eerder dan droge cijfers of er een wetenschappelijk 
verhaal van te maken.”

Eind maart zetten we met de sectorgroep VLAM nog een 
Belgische klassieker in de kijker.
 
Op 26 en 27 maart inspireren we iedereen om stoofvlees 
met rundvlees van bij ons op het menu te zetten.
Meer informatie over de campagne volgt nog.

Weekend van het stoofvlees 
op 26 en 27 maart

Anthony Botelberge volgt 
Jan Vander Stichele op als 

Fevia-voorzitter
Anthony Botelberge, managing director van Frigilunch, 
een kmo gespecialiseerd in bereide maaltijden, werd 
vanaf 29 november de nieuwe voorzitter van Fevia. 
Hij neemt tijdens de Fevia Jaarvergadering de fakkel over 
van Jan Vander Stichele en zal er samen met de leden van 
Fevia de nieuwe duurzaamheidsroadmap van de Belgische 
voedingsindustrie lanceren.
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Mede door minister Crevits en haar ambassadeurs werden 
vakspecialisten die opteren voor lokale voeding zichtbaar voor 
de consument. Het verhaal achter het product en de verkoper 
is hierin minstens even belangrijk als het productieproces, de 
erkenning van de kweker en een correcte vergoeding voor 
producenten. De verhalen van de ambassadeurs spreken een 
groot deel van de consumenten aan die bewuster met hun 
voeding bezig zijn en lokale productie en transparantie belang-
rijk vinden. Vermits al onze leden bijna uitsluitend werken met 
vlees van bij ons van lokale kwekers in de buurt zijn al onze 
leden potentiële ambassadeurs. Als jij jouw klanten wil laten 
zien dat je tot de ambassadeursgemeenschap van lokale pro-
ducten behoort, moet je je aanvraag gewoon indienen.

Na elke crisis willen we allemaal even de zorgen vergeten en 
genieten. Nostalgie steekt de kop op en alles komt terug, ook 
in voeding. We zien dit in “nieuwe” trends. De drankjes die de 
jeugd van onze grootouders beheersten zoals brandewijn, 
oude likeuren, eau-de-vie, lagen, in een strakke verpakking, 
onder veel kerstbomen. De terugkeer van de échte boter en de 
revival van de luxe patisserie en de waardering voor een heer-
lijk stukje vlees van bij ons past perfect in deze trend. 

Luxe maar met een moderne kantje en aangepast aan het 
publiek. Millennials drinken graag een goed glas champagne 
maar dat hoeft niet per se met kaviaar of foie gras te zijn. Zij 
houden van huisgemaakte kroketjes of een uitstekende charcu-
terieschotel met een goed glaasje champagne.

De terugkeer naar klassieke gerechten is niet meer te stuiten. 
De vol-au-vent of het stoofvlees van de bomma doen het 
excellent. 

Trendwatchers voorspellen dat kipgerechten hot worden in 
2022. Al wat met kip te maken heeft, staat in de belangstelling 
van de consument.

Op vlak van bbq zien we dat ook hier de coronacrisis een vin-
ger in de pap heeft. De grote porties vlees lagen al een tijdje 
achter ons, het bbq gebeuren in je eigen beperkte bubbel deed 
zijn intrede. Het oer bbq’en is terug. Vlees op een eenvoudige 
manier bereiden met alleen zout als smaakmaker is meer dan 
voldoende. Alles draait hier rond de pure vleessmaak. 

Consumenten willen koken. Receptkaartjes zijn een must zodat 
de klant weet hoe het vlees bereid moet worden. Het advies 
dat de beenhouwer geeft, kan door geen enkele supermarkt 
geëvenaard worden. Daarmee kan de beenhouwer zich écht 
onderscheiden van de rest.

Anderzijds stellen we vast dat consumenten huiveren van keu-

zestress. Restaurants spelen daar handig op in een vereenvou-
diging op de kaart door te voeren. Drie, vier, vijf of zeven 
gangen is de enige keuze die je aan tafel moet maken. De chef 
doet de rest en biedt een heerlijk verrassingsmenu aan met 
kwalitatief hoogstaande producten.

De aanbieders van maaltijdboxen schieten als paddenstoelen 
uit de grond. Zij spelen in op de keuzestress van menig consu-
ment. Na een drukke dag thuiswerken met jengelende kids aan 
je rokken wil je niet gaan nadenken over wat je wil maken. Je 
kiest voor hoeveel dagen je ingrediënten en recepten wil, de 
maaltijdbox zorgt voor de samenstelling van de gerechten. De 
geleverde ingrediënten zijn altijd passend en de receptjes zit-
ten er netjes bij. Handig om een gezonde maaltijd te maken.

Ook op vlak van vegetarische voeding beweegt er heel wat. 
Doordat bekende chefs vegan laten zien dat werken met kwa-
liteitsvolle producten ook in de vegan wereld kan, worden 
consumenten geïnspireerd om aan de slag te gaan met kwali-
teitsvolle ingrediënten en krijgt men steeds meer interesse 
voor gerechten uit wereldkeukens waarin vlees geen evidentie 
is. Een gezond vegetarisch gerecht in de toonbank van de 
beenhouwers, een idee dat wij alleen maar kunnen toejuichen.

Uiteraard ontdekte ik ook nieuwe “superfoods” die volgens de 
trendwatchers potten gaan breken de komende jaren.

He nieuwe superfood moringa, is nu al een rage. Moringa bla-
deren zijn ongelooflijk voedzaam en bevatten zeven keer meer 
vitamine C dan sinaasappels en vijftien keer meer kalium dan 
bananen. Het wordt gecommercialiseerd als een poeder dat je 
kunt toevoegen aan je gerechten.

Hibiscus verschijnt in de foodtrends van 2022 niet alleen in 
gearomatiseerd water en ciders maar hibiscus wordt ook toe-
gevoegd aan spreads en yoghurt. Het plantje verlaagt de cho-
lesterol en verbetert de bloeddruk, een gezonde én lekkere 
toevoeging.

Zonnebloempitten zijn niet langer zomaar een variëteit binnen 
de categorie “zaden en noten”. Ze worden verwerkt in ijs, 
kazen, boter, beleg,

>>>>
Kurkuma is nog altijd populair en aan dit product worden ont-
stekingsremmende en immuunversterkende eigenschappen 
toegeschreven. Het wordt verwerkt in granen en muesli, sala-
des, brood. Gemengd met komijn, gember, kaneel, paprika of 
koriander brengt het meer smaak aan stoofschotels, soepen, …

Yuzu is een grappig uitziende citrusvrucht die voornamelijk 
wordt geteeld het Oosten. Yuzu-fruit kan op zich niet gegeten 

Aan het begin van het nieuwe jaar maak ik altijd een overzicht van de trends die trendwatchers zoals Marielle 
Bordewijk, Vincent van Dijk en Rachel Bukowski voorspellen zodat je daar misschien in jouw beenhouwerij 
iets kan mee doen. Ik stel vast dat bij alle aankondigingen van nieuwe trends de impakt van de coronacrisis 
een grote rol speelt. Door de crisis werd er meer aandacht besteed aan duurzamer leven, de verhalen achter 
de lokale productie, transparantie. 

FOODTRENDS VAN 2022
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worden vanwege de krachtige zure smaak. Chef-koks verwer-
ken Yuzu in soepen, noedels, groente- en visgerechten. 

Koude koffie en cold brews zijn dan weer trendy onder Gen 
Z- en Millennial-consumenten. Je ziet een hele nieuwe ver-
scheidenheid aan exotische ingrediënten en plantaardige soor-
ten melk die worden gebruikt in dranken op basis van koude 
koffie.

W W W . B O S S U Y T S H O P I N T E R I O R S . B E
Atelier Karkas, Asse
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Na 39 jaar sluiten vader en zoon Ver Berne de deuren van hun 
beenhouwerij Smaakmakers in Sint-Jozef Olen voor goed en gaan 
ze zich volledig concentreren op het onlineverhaal. 

INNOVATIEVE IDEEEN IN DE SLAGERSWERELD
Beenhouwerij Smaakmakers uit Olen gaat dicht en richt 

zich volledig op het online verhaal

  
 

 

INNOVATIEVE IDEEEN IN DE SLAGERSWERELD 

 

Beenhouwerij Smaakmakers uit Olen gaat dicht en richt zich volledig op het online verhaal. 
  
Na 39 jaar sluiten vader en zoon Ver Berne de deuren van hun beenhouwerij Smaakmakers 
in Sint-Jozef Olen voor goed en gaan ze zich volledig concentreren op het onlineverhaal.   

Het team van Smaakmakers is bij het grote publiek vooral gekend voor de unieke prestaties 
die ze de laatste jaren behaald hebben op het Belgisch en Europees Kampioenschap BBQ.   
De Smaakmakers behaalden reeds in 2018 de Europese titel en deden nadien, met succes, 
mee aan zowel de Belgische als de wereldkampioenschappen BBQ. 

Het volledige team dat in de slagerij tewerkgesteld was, zal vanaf 28 november hun tijd 
besteden aan de traiteurservice.  De klanten kunnen vanaf dan dagelijks online het neusje 
van de zalm bestellen en afhalen op een voor hen gepast moment. Zoals steeds kunnen zij 
hier terecht voor lekker vlees, BBQ, gourmet en feestaanneming. 

Jelle Ver Berne wil met de sluiting van de fysieke winkel alle tijd en ruimte besteden aan 
de groeiende markt in de traiteurservice en voor de leveringen aan de horecazaken in de 
buurt.  

De redactie wenst het Smaakmakersteam  alle succes bij dit nieuwe avontuur ! 

 

Generatie Z, geboren tussen 1995 en 2010, is niet de genera-
tie van de toekomst, maar de klant van nu. Een derde van de 
beroepsbevolking behoort tot Generatie Z. 

Millennials zijn geboren tussen 1980 en 1995. Dat betekent dat 
ze in 2022 tussen de 27 en 42 jaar zijn. Ze behoren wellicht tot 
uw klanten van nu.

Het team van Smaakmakers is bij het grote publiek vooral 
gekend voor de unieke prestaties die ze de laatste jaren 
behaald hebben op het Belgisch en Europees Kampioenschap 
BBQ. De Smaakmakers behaalden reeds in 2018 de Europese 
titel en deden nadien, met succes, mee aan zowel de Belgische 
als de wereldkampioenschappen BBQ.
Het volledige team dat in de slagerij tewerkgesteld was, zal 
vanaf 28 november hun tijd besteden aan de traiteurservice. 
De klanten kunnen vanaf dan dagelijks online het neusje van 
de zalm bestellen en afhalen op een voor hen gepast moment. 
Zoals steeds kunnen zij hier terecht voor lekker vlees, BBQ, 
gourmet en feestaanneming.
Jelle Ver Berne wil met de sluiting van de fysieke winkel alle 
tijd en ruimte besteden aan de groeiende markt in de traiteur-
service en voor de leveringen aan de horecazaken in de buurt. 
De redactie wenst het Smaakmakersteam alle succes bij dit 
nieuwe avontuur !



DE VELE KANTJES VAN KONIJN 
Konijn - als filet, bouten of in z’n geheel - is befaamd in stoof-
potjes. Het vlees komt ook goed tot z’n recht als je het wokt, 
grilt of in de oven bereidt. Het proberen waard, want konijn 
behoort tot de magere vleessoorten. Bovendien is het vlees 
geschikt voor groot én klein. 
 
MET KONIJN IS ER VARIATIE IN EEN DOZIJN 
Evenwicht en variatie zijn belangrijke pijlers binnen een gezon-
de voeding. Varieer en kies eens een stukje konijn ter afwisse-
ling van een stukje vlees, vis, ei of peulvruchten. Met konijn zelf 
kan je ook nog op talloze manieren variëren. Van konijnenbout 
tot filet, van oervlaams konijn met pruimen tot Oosterse 
springrolls en van konijn bakken tot konijn grillen op de BBQ. 
 
WIST JE DAT… 

 ¬ konijn een licht stukje vlees is? Een portie konijn van 100 g 
brengt gemiddeld zo’n 145 kcal aan. Het is rijk aan hoogwaar-
dige eiwitten, vitamine B12, ijzer en selenium en een goede 
bron van vitamine B6 en zink. Stil hier je honger naar nog 
meer voedingsinfo over konijn. 

 ¬ de bereiding van konijn goed te vergelijken is met die van 
kip? Konijn klaarmaken is gemakkelijker dan je denkt: onze 
bereidingstips helpen je op weg. 

DE WEEK VAN HET KONIJN 
VAN 26/1 TOT 2/2/2022

www.bb-bb.be

Bij uw slager krijgt u 
gegarandeerd

het beste van bij ons

LEKKER GENIETEN MET 

KONIJN
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 ¬ het subtiele karakter van konijnenvlees om een lichte en frisse 
begeleidende drank vraagt? Kies je voor een bier, dan raden 
we fruitige blonde bieren aan. In een stoofpotje gebruik je 
best een bier dat niet bitter is: kriekbier, amberkleurig of 
bruin bier of een abdijbier zijn ideaal. 

 
KONIJN EN GROENTEN: EEN GOEDE MATCH! 
Meer én vaker groenten eten is de boodschap. Volgens de 
nieuwe voedingsrichtlijnen eet je best dagelijks minstens 300 g 
groenten. Combineer een stukje konijn altijd met een rijkelijke 
portie seizoensgroenten. Zo gezegd, zo gedaan: wat dacht je 
van pompoen en pastinaak met konijn, bloemkool en komkom-
mer met konijn, konijn met gegrilde groenten of konijn met 
wortels, champignons en linzen?  
 
KIES BEWUST VOOR PARKKONIJN VAN BIJ ONS 
Als je zeker wilt zijn van je stukje konijn, kies dan voor Belgisch 
parkkonijn. 

België speelt voortrekkersrol in Europa 
België is een pionier op het vlak van dierenwelzijn. Sinds 1 janu-
ari 2016 mogen in België geen vleeskonijnen meer gehuisvest 
worden in kooisystemen. De minimale standaard is de zoge-
naamde diervriendelijke “parkhuisvesting”. België speelt daar-
mee een voortrekkersrol in Europa. 
Kwaliteit op z’n lekkerst 
Parkkonijn is een garantie op kwaliteit. Zo krijgen alle parkko-
nijnen uitsluitend plantaardig voer bestaande uit granen en 
luzerne. Dat bevordert de gezondheid en de groei van het 
konijn! Bovendien worden er bij het slachten, versnijden en ver-
werken zeer strenge kwaliteitsnormen gehanteerd. Zo mag je 
gerust zijn dat het stukje konijn dat jij koopt uiterst hygiënisch 
en smaakvol is. 

Welzijn voor elk konijn 
In parkhuisvesting genieten konijnen van veel meer bewegings-
ruimte om rond te huppelen dan vroeger. Zo kunnen ze sprin-
gen op een verhoogd platform, knagen aan knaagmateriaal, 
zoals hardhout, en spelenderwijs in een tunnel kruipen. Ook de 
minimale oppervlakte werd vergroot, waardoor de konijnen 
veel meer ruimte krijgen om te bewegen. 
Check dus bij de aankoop van konijn in de winkel zeker de her-
komst van je aankoop. Belgische of gecertificeerde herkomst 
garandeert deze dierwelzijnsstandaard. 
 
OVER DE WEEK VAN HET KONIJN 
De ‘Week van het Konijn’ is een initiatief van VLAM, het Vlaams 
Centrum voor Agro- en visserijmarketing, in samenwerking met 
supermarkten, zelfstandige slagers en de slachthuizen. De cam-
pagne wordt gefinancierd door de Vlaamse konijnenhouders en 
loopt van 26 januari tot en met 2 februari 2021. 

VLAM wil consumenten die kiezen voor konijnenvlees, sensibili-
seren om te kiezen voor konijnenvlees van eigen bodem. De 
campagne sluit aan bij de aanbevelingen van de voedingsdrie-
hoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw. Lees hier 
meer over de opdracht en werking van VLAM. 

Winterse salade met gepaneerd 
konijn
Gepaneerde konijnfilets zijn echt heerlijk. Door konijn te pane-
ren krijg je een lekker krokant korstje en blijven de stukjes 
vlees mals en sappig binnenin.

Ingrediënten
4 konijnfilets (zonder vlies)
3 el sesamzaadjes
3 el bloem
2 eieren
150 g panko of paneermeel
peper en zout

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 stukjes 
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 minu-
ten 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. 
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Wrap met konijn, amandelpesto, 
gegrilde aubergine en paprika 

Fris bordje van wrap met konijn, besprenkelt met amandelpes-
to en gevuld met paprika en aubergine. Heerlijk!  

Ingrediënten 

Voor de pesto: 
50 g amandelen 
1 bosje basilicum 
2 teentjes knoflook 
½ kl chilivlokken 
50 g pecorino 
olijfolie 
  
peper en zout 
500 g konijnenfilet 
1 aubergine 
1 groene paprika 
Rozemarijn 
4 wraps 

Recept 
Maak eerst de pesto: 
Mix de blaadjes basilicum, amandelen, knoflook, chilivlokken en 
pecorino fijn in de blender of met de staafmixer. Voeg olijfolie 
toe tot je een vloeiende pasta bekomt. Breng nog op smaak 
met peper en zout. 
Snijd de aubergine en paprika in repen, wentel ze door wat 
olijfolie en bak ze in de grillpan. Strooi er de rozemarijn over. 
Bak ook het konijn op de grillpan en kruid alles met peper en 
zout. 
Warm de wraps op volgens de aanwijzingen op de verpakking. 
Leg er konijnreepjes, aubergine en paprika op, werk af met de 
amandelpesto en rol op, steek vast met een prikker of bind er 
een servetje rond. 

Slaatje met konijn en gegrilde 
courgette

Ingrediënten
4 konijnfilets
peper en zout
80 g bloem
2 eieren, losgeklopt
80 g panko
arachideolie

Voor het sausje:
150 ml melk
150 g zachte geitenkaas
2 el honing
1 teentje knoflook, geperst
2 takjes tijm

Voor de salade:
100 g gemengde sla
4 tomaten in verschillende kleuren
1 rode ui
1 courgette
olijfolie

Recept
Breng de melk met de geitenkaas, honing, look, tijm en peper 
aan de kook. Zet het vuur zachter en laat 10 minuten sudderen. 
Zeef de saus en laat afkoelen. 
Snijd de konijnfilets in reepjes. Kruid met peper en zout.
Wentel ze eerst door de bloem, vervolgens door de losgeklop-
te eieren en tot slot door de panko. Bak de reepjes goudbruin 
en gaar in arachideolie.
Snijd de courgette in plakjes, besmeer met olijfolie en kruid 
met peper en zout. Gril ze langs beide kanten goudbruin.
Snijd de tomaten in partjes.
Snijd de rode ui in ringen.
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Verdeel de sla over de borden, leg er de tomaten en courgette 
bij.  Verdeel er de krokante konijnenreepjes over. Druppel er 
het geitenkaassausje over en werk af met de rode ui en extra 
tijm.

Broodje pulled rabbit met  
barbecuesaus

Mag het eens wat anders zijn? Probeer dan zeker dit broodje 
pulled rabbit met zelfgemaakte kruidenmix. 

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

Gril de broodjes in een warme oven.

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 appelsap 
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, sojasaus 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:
Snijd de broodjes doormidden.
Beleg ze met de salade, komkommerplakjes, radijsjes en een 
flinke schep van het vlees. Dek af met het broodje en serveer 
meteen.

Konijn met caponata en krieltjes
Caponata is een warme groentemix waarin aubergine de 
hoofdrol speelt. Heerlijk met konijnbouten en krieltjes!

Ingrediënten
500 g krieltjes

Voor de caponata       
2 aubergines
1 rode ui
2 teentjes knoflook
400 g kerstomaatjes
2 takjes oregano
Enkele takjes basilicum
1 takje tijm
1 takje rozemarijn
2-3 el witte aceto balsamico
4 el olijfolie
peper
zout
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Voor het vlees
4 konijnenbouten
sap van 2 citroenen
1 takje rozemarijn
1 blaadje verse salie
1 takje bladpeterselie
2 dl gevogeltebouillon
1 teentje knoflook
1 blaadje laurier
5 el olijfolie
peper
zout

Recept
Maak het vlees
Zet een pan op het vuur met olijfolie en doe er de rozemarijn, 
salie, peterselie, knoflook en laurier bij. Bak 3 minuten op een 
matig vuur.
Voeg de konijnenbouten erbij en bak langs alle kanten bruin. 
Keer regelmatig om. Kruid met zout en peper.
Giet de bouillon erbij. Draai het vuur laag, zet een deksel op de 
pan en laat ongeveer 45 minuten sudderen.
Haal het deksel van de pan en laat nogmaals een kwartiertje 
inkoken. Verwijder de kruiden, voeg het citroensap toe en kook 
nog even door.
Maak de aardappelen
Kook de krieltjes beetgaar en snijd in de helft.
Maak de caponata
Snijd de aubergine in vierkanten blokjes van ongeveer 1 op 1 
cm.
Pel de ui en snipper fijn, samen met de knoflook.
Neem een grote pan en giet er wat olijfolie in, zet op het vuur. 
Voeg de stukjes aubergine toe, samen met de oregano en kruid 
met peper en zout. Hussel onder mekaar zodat de olie goed 

verdeeld is.
Voeg de ui, knoflook en peterselie toe en bak nog even mee 
op.
Voeg de tijm, rozemarijn, oregano en witte balsamico toe, 
samen met de kerstomaten en laat ongeveer 15 minuten sud-
deren op een laag vuurtje tot alle groentjes gaar zijn.
Afwerking
Verwijder de takjes kruiden.
Neem een grote schaal en verdeel er de krieltjes in, schik de 
konijnenbouten erop en lepel de caponata erover.
Werk af met fijngesnipperde platte peterselie.

Salade van spinazie, venkel en 
konijn met saffraan

Zin in salade maar wil je niet met honger van tafel? Deze sala-
de van spinazie, venkel en konijn is niet alleen lekker, je krijgt er 
urenlang energie van. 

Ingrediënten
800 g konijnfilet

Voor de siroop
Sap van 1 sinaasappel
1 teentje knoflook
Sap van 1 citroen
½ kl saffraandraadjes
2 el grove rietsuiker

Voor de salade
2 venkelknollen
200 g jonge spinazie
10 g platte peterselie
1 rode chilipeper
2 el olijfolie
Peper
Zout
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Recept
Maak de siroop
Zet een steelpannetje op het vuur met het sinaasappelsap, 
teentje knoflook, citroensap, de saffraan en rietsuiker. Laat 
inkoken tot een dikke siroop.
Maak de konijnfilets
Verwarm de oven voor op 200°C.
Zet een grillpan op het vuur en laat heet worden. Kruid de 
konijnfilets met peper en zout en besprenkel met olijfolie. 
Schroei ze dicht op de hete grill langs beide kanten, ongeveer 
2 minuten per kant.
Schik de konijnfilets in een ovenschaal en gaar verder in de 
voorverwarmde oven, ongeveer een kwartiertje.
Laat het konijn afkoelen en snijd dan in stukjes. Hussel onder 
de zelfgemaakte siroop.
Voor de salade
Was de spinazie. Snipper de chilipeper fijn.
Snijd de venkel met behulp van de mandoline in flinterdunne 
plakjes.
Afwerking
Meng de venkel samen met de spinazie, rode chilipeper en 
platte peterselie tot een mooie salade. Schik de stukjes konijn 
in de salade.

Ratatouille van konijn
De ratatouille met verse groentjes van Belgische bodem past 
perfect bij een lekker stukje konijn. Laat het smaken! 

Ingrediënten
1 kg konijnenbouten
1 grote ui
3 knoflookteentjes
1/2 aubergine
3 grote tomaten
2 takjes rozemarijn
2 takjes tijm
olijfolie
peper en zout
500 ml droge witte wijn

Recept
Versnipper de look en de ui.
Bak de konijnenbouten rondom goudbruin in olijfolie. Kruid 
met peper en zout.
Bak de ui met de look glazig in olijfolie. Snijd de aubergine in 
grote stukken en voeg toe. Roerbak verder tot de aubergine 
beetgaar is.
Snijd de tomaten in grote stukken en voeg samen met de roze-
marijn en de tijm toe. Kruid met peper en zout. Laat zachtjes 
stoven.
Leg de stukken konijn in één laag in de ratatouille, druk goed 
aan en giet er zoveel wijn bij tot alles net onder staat.
Stoof 45 minuten onder deksel en nog eens 15 minuten zonder 
deksel.
Dien op met lekker vers brood.
Ragout van konijn
Een ragout van konijn, dat is om duimen en vingers van af te 
likken. Serveer met aardappelen of pasta naar keuze voor een 
heerlijk gerecht. 

Ingrediënten
2 à 3 konijnenbouten
2 uien
3 teentjes knoflook
4 wortelen
2 el fijngehakte peterselie
200 g gerookte spekblokjes
2 el tomatenpuree
800 g gepelde tomaten
1 kruidentuiltje
4 takjes tijm
500 ml rode wijn
400 g pasta
1 à 2 el honing
olijfolie
peper en zout

Recept
Maak de ragout
Snipper de ui fijn. Pers de knoflook en snijd de wortelen in 
blokjes.
Bak de konijnenbouten rondom bruin in hete olijfolie. Kruid 
met peper en zout. Schep het vlees uit de pan.
Roerbak nu de spekblokjes, ui, look en wortelen in de pan, 
ongeveer 3 minuten. Schep er de tomatenpuree onder en bak 
nog 1 minuut verder.
Blus met de wijn, schraap alle aanbaksels los en laat de alcohol 
verdampen. Leg het vlees terug in de pan, voeg de gepelde 
tomaten en kruidentuiltje toe en breng op een laag vuur aan 
de kook. Laat met deksel op de pan een tweetal uur sudderen, 
tot het vlees van het bot valt.
Pasta
Kook de pasta beetgaar in licht gezouten water.
Afwerking
Pluk het vlees van de konijnenbouten en schep 
het onder de saus. Meng er de honing onder.
Werk de ragout af met enkele takjes tijm en ser-
veer met de pasta.
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BESTELFORMULIER 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: ...................................................................................................................................................................................................................................

ONTDEK MEE WAT KONIJN TE BIEDEN HEEFT
 TIJDENS DE ‘WEEK VAN HET KONIJN”

Van woensdag 26 januari tot en met woensdag 2 februari orga-
niseert VLAM, in samenspraak met de slachthuizen, retailers en 
foodservicebedrijven, alweer de zesde editie van de Week van 
het Konijn. Tijdens deze week zetten ze dit lekkere stukje vlees 
in de schijnwerpers waarbij de gezondheidsvoordelen van 
konijnenvlees en de veelzijdigheid ervan in de keuken centraal 
staan. 

VAN MAANDAG TOT FEESTDAG
Konijn doet denken aan traditionele stoofpotten uit grootmoe-
ders keuken. Denk aan konijn met pruimen of konijn gecombi-
neerd met traditionele Vlaamse streekproducten. 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 waarmee haast 

alles mogelijk is: een stoofschotel, een springroll, wrap, tajine-
gerecht, een slaatje enz. Hoog tijd dus om dit smaakvolle stuk-
je vlees te (laten) herontdekken!

KONIJN, VOOR ALS HET WAT LICHTER MAG ZIJN.
Konijn biedt veel voedingsstoffen voor relatief weinig calorieën. 
Een portie konijn van 100 gram levert gemiddeld zo’n 145 kcal 
en 8 gram vet. Een bout levert het magerste vlees, terwijl het 
voorkwartier (schouder met karkas) wat meer calorieën en vet 
bevat. Daarnaast is konijn rijk aan hoogwaardige eiwitten, vita-
mine B12, ijzer en selenium en een goede bron van vitamine B6 
en zink. In vergelijking met veel andere vleessoorten is konijn 
ook een bron van omega 3-vetzuren. Kortom, ook op gebied 
van een gezonde voeding is konijn een goede keuze.

FOLDER MET RECEPTEN VOOR ELKE DAG
Inspireer jouw klanten met dagdagelijkse recepten met konijn 
via onze handige folders. Je kan het pakket van 100 folders 
gemakkelijk aanvragen via het bestelformulier hieronder dat je 
per mail terugstuurt naar 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.

Voor meer info: bel Melanie Van Ryckeghem via 078 353 653 of mail melanie.vanryckeghem@syntrawest.be

SLAGER - SPEKSLAGERIJ -
TRAITEUR 

Het provinciaal Verbond der Slagers-Spekslagers West-Vlaanderen  
organiseert in samenwerking met Syntra West onderstaande kortlopende opleidingen voor de slager - traiteur

Ben je lid van de Landsbond Belgische Beenhouwerij, dan geniet je als slager/traiteur een korting van 2,5% !

www.syntrawest.be Bezoek ons op

Syntra West vzw is ISO 9001:2015 gecertificeerd
v.u. J. De Neve, Spoorwegstraat 14 te 8200 Brugge

Met de steun van:

Vacuümkoken #111059
woensdagen 18 en 25 mei 2022, telkens van 19u tot 22u 
Syntra West Kortrijk

pizzaïolo #111034
van maandag 30 mei tot en met vrijdag 2 juni 2022, telkens van 9u30 - 17u
Syntra West Brugge

Aanbod kortlopende opleidingen voorjaar 2022

It’s so 
easy

1. Ga naar www.syntrawest.be
2. Typ de webcode in het zoekvenster bovenaan
3. Vind snel alle opleidingsinfo

078 353 653cursist       ouder       werkgever       docent       oud-cursist          weetjes voer een zoekopdracht in

#

Onze klassieker start opnieuw in september 2022

Wil je graag slager-spekslager worden? In september 2022 gaan we opnieuw van start!

Avondopleiding 'slager-spekslager' 3 jaar - start september 2022

211210-001 SW Belgische Beenhouwerij jan 22-A4.indd   1 13/12/21   11:18
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The Duke of Berkshire®

The taste of heritage.
Een prikkeling van al je zintuigen… zo kan je de smaak-

sensatie van The Duke Of Berkshire® het best omschrĳ ven. 
Sappig, mals en zacht varkensvlees dat smaakt naar meer.

www.dukeofberkshire.eu

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

Glorius helpt 
jullie verkoop! 
�  Door een opbouwende samenwerking

�  Open communicatie

�  Kwalitatief en mals vlees

�  Marketingondersteuning

Word een van onze exclusieve ambassadeurs 
en neem contact op via glorius.be
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Ingrediënten
500 gr Duroc d’Olives varkenswangen
500 gr soepgroenten
2 l water
50 gr boter
50 gr bloem
50 cl kookbouillon van de wangen
2 blaadjes gelatine
1 kg bloem om te paneren
6 eieren om te paneren
1 kg paneermeel of panko
250 gr mayonaise

KROKETJE VAN VARKENS-
WANG MET TARTAARSAUS

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.

DD_adv Belgische beenhouwer 220x145.indd   1 25/01/19   14:36

Werkwijze
De kroket maak je best een dag voordien. Giet het water bij de wangen, voeg de 
groenten bij en breng aan de kook. Laat het geheel anderhalf uur rustig pruttelen tot 
de wangetjes mooi gaar zijn. Laat het vlees in de bouillon afkoelen. Haal dan de wan-
gen uit en trek ze los in draadjes. Ga er even door met een mes om nog wat fijner te 
hakken. Smelt de boter in een pot tot hij schuimt. Haal de pot van het vuur en voeg de 
bloem toe. Zet terug op het vuur en roer goed zodat de bloem wat kan drogen. Voeg 
5 dl van de bouillon toe en roer alles mooi glad. Week de blaadjes gelatine 10 minuten 
in water. Haal de gelatine eruit en voeg ze bij de warme bouillonsaus. Voeg hierbij ook 
de wangen en meng alles mooi door elkaar. Kruid af met peper en zout. Leg plasticfo-
lie onderaan een ovenschaal en schik hierin de vulling. Strijk mooi glad en leg bovenop 
ook nog een vel plasticfolie. Laat 1 nacht opstijven in de koelkast. Draai de vulling in de 
gewenste vorm en wentel ze eerst in de bloem, dan door de losgeklopte eieren en tot 
slot in het paneermeel. Verwarm de friteuse op 180 °. Meng de mayonaise met de 
gesnipperde bieslook, peterselie, kappers, dragon, augurk, sjalot, het ei en azijn. Roer 
goed om en kruid met peper en zout. Bak de kroketten mooi goudbruin en serveer ze 
met de verse tartaarsaus. Werk eventueel af met wat gefrituurde peterselie.

Duroc d’Olives 
varkensvlees, 

da’s pure kunst
Wat er artistiek is aan het heerlijke 
varkensvlees van Duroc d’Olives? De 
weldoordachte selectie van het ras, om te 
beginnen. Het roestbruine Duroc-varken 
heeft meer intramusculair vet, wat het vlees 
sappiger maakt. Ook over de voeding van 
de dieren is nagedacht; de harmonieuze 
mix van pure granen en olijfolie heeft een 
aangenaam effect op de malsheid van dit 
vlees. Het is maar dat je ’t weet als je Duroc 
d’Olives in de pan legt: varkensvlees met 

zoveel smaak, da’s pure kunst!

Kom er alles over te weten op 
www.durocdolives.be.

DD_adv Belgische beenhouwer ART 220x145.indd   7DD_adv Belgische beenhouwer ART 220x145.indd   7 22/12/21   11:1622/12/21   11:16

1 el gesnipperde bieslook
1 el gesnipperde peterselie
1 el gesnipperde dragon
1 el gehakte kappertjes
1 el gehakte augurk
1 el gesnipperde sjalot
1 geplet hardgekookt ei
1 el azijn
1 snuifje peper 
1 snuifje zout
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Kleine aankondigingen
 

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

IMMO 
TE KOOP/TE HUUR: GOED RENDERENDE SLAGERIJ + WOONST.  

WEGENS GEZONDHEIDSREDENEN – REGIO KEMPEN.  
TEL.: 0473 549455

TE KOOP: SLAGERIJ + WOONST + MATERIAAL –  
INSTAPKLAAR.TE SINT-ANDRIES-BRUGGE. TEL: 0477 79 93 43

TE KOOP: GOED RENDERENDE BEENHOUWERIJ + WOONST – 
WEGENS PENSIOENLEEFTIJD – REGIO KUST. TEL.: 0478 41 95 28

TE KOOP: TOPSLAGERIJ MET RUIME WOONST. 
HOGE OMZETCIJFERS, NABIJ STATION EN BUSHALTE.  

PRIJS OVEREEN TE KOMEN !  
TEL.: 02/3310063

ZEER GOED DRAAIENDE SLAGERIJ OVER TE NEMEN – REGIO ZUID 
WEST-VLAANDEREN – WEGENS PENSIOEN. VOORWAARDE OVEREEN 

TE KOMEN. TEL.: 0478 71 07 47

TE HUUR: VERNIEUWDE SLAGERIJ MET WOONST – GOEDE LIGGING – 
TROUW CLIËNTEEL – REGIO SCHELDELAND. 

TÉL.: 0476482347 

TE KOOP: RECENTE BEENHOUWERIJ TE ASSE.  
GEBOUWD EN TOTAAL INGERICHT IN 2016. BESCHIKBAAR VANAF 

1/1/2022. MEER INFORMATIE VIA INFO@BVINVEST.BE. 
OOK UW HANDELSZAAK/EIGENDOM VERKOPEN?  

BEL VERKOOPKANTOOR B&V INVEST OP 053/70.00.02.

SLAGERIJ OVER TE NEMEN: 100.000 EURO – GOODWILL + MATERIAAL 
+ VOORRAAD. STADSCENTRUM WEST-VLAANDEREN 

0472/96 34 30

TE KOOP: RECENT 2007 GEBOUWDE SLAGERIJ MET WOONST – 
INSTAPKLAAR – REGIO HASPENGOUW –  

TÉL.: 0495/23 02 11

TE KOOP: GOED RENDERENDE SLAGERIJ – VERKOOP WEGENS 
GEZONDHEIDSREDENEN – GUNSTIGE VERKOOPSVOORWAARDEN – 

REGIO ZUID-WEST VLAANDEREN. 
TEL.: 0476 90 37 31

TE KOOP: POPULAIRE SLAGERIJ MET EIGEN TRAITEUR EN HOGE 
OMZET. - REGIO PUURS - ST AMANDS - BORNEM. 

VOOR MEER INFO: OLIVIER.VAN.DER.VOORT@VGD.EU

GRAAG STELT ALBERT VASTGOED JULLIE HET HANDELSPAND VOOR 
UITGEBAAT ALS SLAGERIJ MET BOVENLIGGEND APPARTEMENT. DE 
RECENT GERENOVEERDE SLAGERIJ BESCHIKT OVER EEN PRACHTIG 
GERENOVEERDE WINKELRUIMTE, RUIME WERKPLAATS MET AAN-

SLUITENDE OPSLAGRUIMTE.  
ALLE LEVERINGEN GEBEUREN HEEL EFFICIËNT VIA DE DOODLOPENDE 
WEG AAN DE ACHTERKANT VAN HET PAND. DE INPANDIGE GARAGE 

MAAKT DE TOEGANG TOT DE OPSLAGRUIMTE MOGELIJK. NAAST HET 
HANDELSGEDEELTE IS ER OOK EEN PRIVATE LEEFRUIMTE MET KEU-

KEN OM OP ADEM TE KOMEN TIJDENS DE WERKUREN.   
BOVEN HET HANDELSGELIJKVLOERS IS ER EEN ÉÉNSLAAPKAMERAP-
PARTEMENT MET TERRAS EN ZOLDER OM WONEN EN WERKEN PER-

FECT TE KUNNEN COMBINEREN. DIT APPARTEMENT MET APARTE 
INGANG IS MOMENTEEL VERHUURD.  

HET PAND LIGT OP 400 METER VAN DE DORPSKERN WAARDOOR 
DEZE CENTRUMLIGGING COMMERCIEEL GEZIEN ENORM GUNSTIG IS. 

INFO : 0800 252 37 - 0470 05 60 60

MATERIAAL 
 

TE KOOP: VULBUS 20 L – STEAMER RATIONAL – DIEPVRIES 1500 L – 
KOOKKETEL 300 L- TAFELS. TEL.: 0475 61 52 22

TE KOOP: TWEEDEHANDS GROTE KOOKKETELS. 
TEL.: VAN GOOL - 0477/666871
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Breydel lanceert exclusief kookboek
met lekkers van bij ons
Breydel, gespecialiseerd in ambachtelijk en ovengebakken delica-
tessen van puur Belgisch varkensvlees, gaat resoluut voor ‘Lekker 
Lokaal’. Het bedrijf lanceert in samenwerking met uitgeverij 
Lannoo en vierentwintig lokale producenten een exclusief kook-
boek boordevol originele recepten met Breydel en ander lekkers 
van bij ons.

“De interesse in lokale voeding, de herkomst ervan en de weg die 
een product aflegt ‘van stal tot bord’ neemt gelukkig toe.”, getuigt 
Ivan De Keyser, zaakvoerder en bezieler van Breydel. “Als korte 
ketenproducent kunnen we dit alleen maar toejuichen. Met dit 
kookboek willen dan ook het belang en unieke karakter van onze 
lokale voeding op een duurzame manier in de verf zetten.” Het
kookboek is vanaf vandaag verkrijgbaar in de boekhandel.

LOKAAL IS CRUCIAAL
Over de manier waarop we ons voedsel produceren en consume-
ren bestaat wereldwijd een levendig debat. Landbouw en voedsel-
consumptie vormen een van de belangrijkste thema’s in het kli-
maatdebat. Iedereen kan een steentje bijdragen door meer in te 
zetten op lokale voeding. Zo eet je veel verser en gezonder. Je 
helpt het milieu én je steunt de lokale economie. De laatste tien 
jaar zet Breydel hard in op duurzaamheid en beleving. Zo wordt 
het vlees gekweekt door lokale varkenshouders en kreeg het ver-
haal van Breydel een upgrade, met ‘Beleef Breydel’ als slagzin. 
“Sinds 2019 nemen we het beheer van onze volledige korte keten 
in eigen handen. We proberen alles te doen in een straal van 25 
kilometer: het telen van het varkensvoeder, de varkenskweek,… Ik 
vind het tot slot belangrijk dat er zo weinig mogelijk economische 
schakels in de ketting zijn. Je kan zodoende snel zekerheden bor-
gen.”
 
AMBASSADEUR LEKKER VAN BIJ ONS
“Dit boek kwam er ook omdat ik vind dat we best wat meer chau-
vinistisch en fier mogen zijn op onze mooie producten van hier. Ik 
ben een ambassadeur ‘Lekker van bij ons’ pur sang. In 1991 richtte 
ik de vzw ‘Lekker uit Oost-Vlaanderen op: ik voel me een beetje 
een pionier. We hebben zoveel lokale lekkernijen waar we te wei-
nig aandacht aan besteden. Waarom serveren we enkel cava of 
champagne op feesten, terwijl we hier zulke lekkere bieren heb-
ben?”

EEN VOORSMAAKJE
In dit kookboek kan je 55 gerechten vinden met Breydel en ande-
re al dan niet erkende streekproducten. Zo werkten maar liefst 24 
partners mee waaronder Jules Destrooper, Gandaham, 
Vondelmolen en Inex, maar ook minder gekende namen zoals 
Biscuiterie Grillet en Schapenmelkerij Bosschelle. Je ontdekt onge-
twijfeld nieuwe smaken en verrassende combinaties van pure 
comfort food tot culinaire pareltjes. Het boek bevat zowel starters, 
voorgerechten, hoofdgerechten als desserts. Naast de gerechten 
is ook aandacht voor de historiek van Breydel, de unieke vijf-ster-
renaanpak en krijg je extra info over de andere partner-streekpro-
ducenten. Samengevat is dit kookboek een absolute musthave 
voor iedereen die een hart heeft voor lekkers van bij ons.

SAMENWERKING MET LANNOO
Lannoo is een toonaangevende, creatieve en innovatieve uitgeve-
rij. Zij heeft steeds de ambitie om een culturele meerwaarde te 
creëren, door producten in de markt te zetten die een verschil 
maken en dat is ook precies wat Breydel wil in de voedingsindus-
trie. De keuze voor Lannoo was een weloverwogen keuze, mede 
door haar ervaring op vlak van kookboeken. Bovendien blikt 
Breydel al terug op een eerste succesvolle samenwerking. Zo lan-
ceerden Breydel en Lannoo in 2014 samen het Breydel hapjesboek. 
Na een intense, maar vlotte samenwerking zijn beide partijen dan 
ook enorm fier met het resultaat.

SPAARACTIE
Vanaf 1 januari 2022 lanceert Breydel een spaaractie bij diverse 
slagerijen en supermarkten. Zo krijg je als consument bij aankoop 
van 200 g Breydel een sticker die je kan verzamelen op een spaar-
kaart. Een volle spaarkaart (20 stickers) kan je bij je Breydel ver-
kooppunt inruilen voor het kookboek. Meer informatie kan je vin-
den op www.breydel.be/promo.

LEKKER 
LOKAAL

originele recepten  
MET BREYDEL EN ANDER 

LEKKERS VAN BIJ ONS

LEK
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PROEF GEZELLIGHEID

• VERFIJNDE EN ORIGINELE GERECHTEN MET HAM, SPEK EN ANDER 

 LEKKERS VAN BELGISCHE BODEM

• MET EXTRA INFO OVER VERSCHILLENDE STREEKPRODUCTEN

• RECEPTEN VOOR ELKE DAG MAAR OOK VOOR FEESTELIJKE 

 GELEGENHEDEN 

Door rechtstreeks bij de boer of producent aan te kopen, eet je veel verser en gezonder. Je helpt 

het milieu én steunt de lokale economie. Redenen genoeg dus om bewust te kiezen voor Lekker 

lokaal. Bovendien mogen we best fier zijn op onze Belgische lekkernijen en kun je hiermee  

eindeloos variëren. 
Dit kookboek zit boordevol recepten met ingrediënten van eigen bodem. Breydel en andere 

erkende streekproducten spelen de hoofdrol. Je ontdekt ongetwijfeld nieuwe smaken en verras-

sende combinaties. Van pure comfort food tot culinaire pareltjes.

BREYDEL is al meer dan 40 jaar gespecialiseerd in ovengebakken vleeswaren van puur  

Belgisch varkensvlees. Heel wat topchefs, tv-koks en horecazaken werken met Breydel en 

het bedrijf organiseert ook zelf kookworkshops.

9 789401 481311

WWW.LANNOO.COM
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In 2021 maakten we werk van een hervorming van VLAM en 
stelden we de missie van VLAM bij. We spreken voor het eerst 
van de ‘onderneming’ VLAM. Onze eerste opdracht is immers 
een ondernemer te zijn voor ondernemers. Dit betekent alert 
zijn, snel en wendbaar. Maar ook impact creëren, klantbewust 
zijn. Impact kan je alleen creëren als je uitgaat van een sterk ken-
nisfundament. Het blijft voor VLAM daarom cruciaal kennis te 
verwerven en te delen om de meest impactvolle acties te kun-
nen ontwikkelen. We willen met VLAM in 2022 als een verbin-
dende community het onderste uit de kan halen voor iedereen 
in ons netwerk: overheden, ‘onze’ bedrijven, collega’s, federaties. 

Onze ambities zijn hoog, onze promotieplannen uitgebreid. Dit 
jaarprogramma weerspiegelt dat, u kan het zelf lezen. Ik licht 
nog enkele zaken op. In Vlaanderen werken we in de eerste 
plaats richting consument. We zorgen ervoor dat hij weet wat 
hier geproduceerd wordt en we sporen hem aan bewust te kie-
zen voor de kwaliteit van eigen bodem. ‘Voedsel verbindt boer 
en burger’ blijft in dat verband een belangrijk project waar we 
verder onze schouders onder zetten. Het illustreert hoe we ver-
bindend zijn tussen de verschillende actoren in het veld van 
landbouw en voeding. 

We leggen ook de link met ons succesvolle kookplatform lek-
kervanbijons.be, waar de consument zowel verhalen van vak-
mensen kan vinden als inspiratie en informatie over producten 
van bij ons. Landbouw blijft een belangrijke factor in onze han-
delsbalans en VLAM draagt met zijn initiatieven op gebied van 
export bij aan de veerkracht van de sector. Dat we dankzij onze 
expertise en inzet opnieuw extra Europese middelen binnenha-
len om deze activiteiten breder en dieper uit te rollen is een 
opsteker voor VLAM en een hefboom voor de sectoren.

De varkenssector kreunt onder een zware crisis. De reserves die 
de sector opbouwde zullen worden ingezet om waar nodig een 
duw in de rug te geven. Iedereen krijgt overigens een duw in de 
rug. Elke sector heeft op vraag van het bestuur immers een 
relanceplan ontwikkeld, dat in 2022 zijn beslag krijgt. De relance 
is ingezet, ook via ons!

Filip Fontaine Algemeen directeur VLAM vzw 

Jaarprogramma VLAM
STREEKPRODUCTEN 
Toelichting Het promotieprogramma voor streekproducten richt 
zich zowel naar de consument als naar de producent. De eerste 
doelgroep wordt gestimuleerd om vaker streekproducten te 
proeven en de tweede wordt aangemoedigd om hun meest 
traditionele streekproducten officieel te laten erkennen met het 
label STREEKPRODUCT.be. 

Mediacampagne 
Centraal staat nog steeds “het erkennen en promoten van tradi-
tionele streekproducten die tot ons ‘eetbaar erfgoed’ behoren 
en wiens traditionele smaken het doorgeven waard zijn”. De 
campagne zal uitgewerkt worden met input van een Marktmaker-
onderzoek met als thema “Eetbaar erfgoed” en de posttest die 
plaatsvond in oktober 2021. 

Aan de hand van deze resultaten kunnen we onze doelgroep en 
kanalen verfijnen. Streekproduct.be De website streekproduct.
be is het infopunt over de erkende traditionele streekproducten. 
Hier worden de erfgoedverhalen verteld en krijgt de consument 
alle praktische gegevens. De site wordt ondersteund door inves-
teringen in online advertenties (SEA) en in het eigen kookplat-
form lekkervanbijons.be.

Facebook en nieuwsbrief 
Op de Facebookpagina van streekproduct.be wordt de consu-
ment doorlopend geïnspireerd en geïnformeerd. De nieuwsbrief 
en Facebook blijven belangrijke instrumenten om geïnteresseer-
den op de hoogte te houden over nieuw erkende streekproduc-
ten, nieuwe recepten en ander seizoensgebonden nieuws. 

Streekproductenmarkt 
Op de streekproductenmarkt te Oostende, het eerste weekend 
van september, brengen we de streekproducenten opnieuw 
samen rond ‘het schoonste terras van Oostende’. 

Producentencampagne 
Steunpunt Streekproducten wil streekproducenten en chefs 
samenbrengen. Er wordt een event georganiseerd bij een produ-
cent in elke provincie. Producenten, chefs en groothandel wor-
den uitgenodigd om samen het gamma van en de culinaire 
mogelijkheden van traditionele streekproducten te ontdekken. 
Het Steunpunt Streekproducten begeleidt de nieuwe Vlaamse 
en Europese aanvragen. 
• Streekproduct.be: 
De Beoordelingscommissie, bemand met experten met een 
jarenlange ervaring in de vleessector, bakkerijsector, bier, zuivel, 
…, geeft haar advies aan de sectorgroep. 
Er zijn opnieuw drie erkenningsrondes in 2022. 
Indiening van het lastenboek dient te gebeuren voor 15 maart, 15 
juli of 15 november. De streekproductensector kijkt hoopvol uit 
om het gamma van erkende traditionele streekproducten uit te 
breiden met traditionele groenten, fruit, bieren en gebak. 
• De Europese labels BOB/BGA/GTS: Ook voor de Vlaamse 
BOB/BGA/GTS-erkenningen zijn er kandidaten. In 2022 wil het 
Steunpunt Streekproducten een dossier indienen voor Limburgse 
vlaai en Filet d’Anvers. Andere aandachtspunten zijn de opvol-
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ging van de jaarlijkse controle en de inning van de licentiebij-
drage.

VOEDSEL VERBINDT BOER EN BURGER 
In het kader van de Vlaamse voedselstrategie (Vlaamse kost), 
die begin 2021 door Vlaams minister van Landbouw en Voeding 
Hilde Crevits gelanceerd werd, startte VLAM in 2021 de uitwer-
king van het onderdeel ‘voedsel verbindt boer en burger’.

Samen met partners uit de 
primaire productie, de ver-
werkende industrie, de han-
del, de retail en de horeca 
werken we aan één gemeen-
schappelijke doel: lokale voe-
ding prominent op de kaart 
zetten. De basis hiervoor is 
een charter, dat ondertekend 
werd door maar liefst 30 

federaties en organisaties die zich willen inzetten om de trots op 
producten van eigen bodem aan te wakkeren bij zowel consu-
menten als professionelen. Organisaties en bedrijven die hieraan 
willen meewerken, kunnen ‘ambassadeur Lekker van bij ons’ 
worden en ontvangen een toolkit om dit zichtbaar te maken. 

Bedoeling is ook dat ze elkaar inspireren en samenwerken en dat 
er als het ware een community ontstaat rond lokale voeding. 
Een hulpmiddel hierbij is het platform voedselverbindtboeren-
burger.be, waarin alle ambassadeurs en hun verhalen te vinden 
zijn. In 2022 zal de community verder versterkt worden door in 
te zetten op digitale tools en events om de verschillende actoren 
bij elkaar te brengen. Naast de vele acties die uitgewerkt worden 
door de partners en hun leden, werken we in 2022 gezamenlijk 
naar één initiatief toe: de maand van de lokale voeding. De 
maand mei werd hiervoor uitgekozen. Met een overkoepelend 
campagnebeeld zal de maand van de lokale voeding een mooie 
kans zijn om onze fierheid voor al dat lekkers van hier in de kijker 
te zetten.

Buurtsupers en speciaalzaken
In de buurtsupers en speciaalzaken zoals o.a. beenhouwerijen 
blijft een vlotte informatiedoorstroming belangrijk. Zelfstandigen 
kunnen vaak sterker het lokale aspect uitspelen en spelen graag 
in op onze campagnes. Om de fierheid en kennis over lokale 
producten bij deze zaakvoerders en hun personeel te versterken, 
organiseert VLAM inspirerende product- en netwerksessies met 
een focus op winkelcoaching. 

Website Lekker van bij ons PRO 
In 2022 staat de verdere ontwikkeling van de website lekkervan-
bijons.be/pro op de planning. Het B2B-platform, voorheen vers-
ondernemer.be, wordt een onderdeel van de Lekker van bij 
ons-website. Zo willen we meer verbinding creëren met Lekker 
van bij ons. Het B2B-platform wordt opgesplitst voor doelgroe-
pen buurtsupers/ speciaalzaken en horeca en zal onder een 
nieuwe naam meer gerichte informatie aanbieden voor beide 
doelgroepen.

VLEES VAN BIJ ONS 
Met de campagne Vlees van bij ons wil de varkens-, rund- en 
kalversector ook in 2022 gezamenlijk werken aan het imago 

voor de totale vleessector. Het verder uitbouwen van een posi-
tief imago is gesteund op drie pijlers: smaak, vakmanschap en 
lokaal. Binnen deze drie pijlers wordt de nadruk gelegd op de 
rationele drijfveren van de consument om te kiezen voor een 
stukje vlees binnen een gezonde en evenwichtige voeding.

RUNDVLEES GENERIEK 
In het binnenland wordt een extra inspanning geleverd om 
Belgisch rundvlees te promoten via storytelling en samenwer-
kingen met horeca en foodservicebedrijven. Daarbij wordt extra 
aandacht besteed aan het ras Belgisch Witblauw, een ras waar 
we als Belg terecht trots op mogen zijn. De vakbeurs Horeca 
Expo zal ook in 2022 een belangrijk event zijn om ons Belgisch 
rundvlees in de kijker te zetten bij de horecaprofessional. 

Met een heuse inspiratietour voor retailers willen we de aanko-
pers het verhaal van ons Belgisch rundvlees op een creatieve 
manier brengen. Deze inspiratietour zal halt houden in de ver-
schillende Vlaamse provincies om aankopers te overtuigen om 
voor lokale producten te kiezen. Daarnaast willen we ze ook 
inspireren om aan de slag te gaan met minder bekende stukken 
van het rund om zo nog meer in te zetten op lokale consumptie. 

Ook in deze campagnes zetten we in op de drie pijlers: smaak, 
vakmanschap en lokaal. Door samenwerkingen met chefs, sla-
gers en hotelscholen tonen we dat de productie en verwerking 
van vlees een echt ambacht is. Daarnaast leggen we er de 
nadruk op dat lokaal geproduceerd vlees een duurzaam top-
product is. De veehouders worden actief betrokken bij de com-
municatie en brengen persoonlijk hun verhaal. 

Met de campagne ‘quality time’ focussen we op de samenhorig-
heid aan tafel. We roepen de Belgen op goed te eten in goed 
gezelschap. Want de beste maaltijden zijn die waar je zowel 
aandacht besteedt aan wat er op je bord ligt als met wie je rond 
de tafel zit. In 2022 krijgen de grote klassiekers zoals stoofvlees 
en biefstuk een mooie plaats in de spotlight. Daarbij blijven 
kwaliteit, herkomst en duurzaamheid belangrijke thema’s. 

KALFSVLEES 
De productie en consumptie van kalfsvlees is een typisch 
Europees fenomeen. Buiten de grenzen van Europa is de markt 
namelijk zo goed als onbestaande. Kalfsvlees is populair in 
Europa omdat het mals, mager en smaakvol is. Het maakt deel 
uit van Europa’s gastronomisch erfgoed. Daarom werkt VLAM 
samen met de drie andere belangrijkste kalfsvleesproducerende 
landen aan een Europees project met als doel de zichtbaarheid 
van kalfsvlees in de winkels te vergroten. 

In 2022 werken we verder aan het Europees programma dat drie 
jaar geleden van start ging dankzij de verlenging van de 
Europese cofinanciering. Binnen de promotiecampagne wordt 
ook samengewerkt met chefs en slagers. 

Kalfsvlees maakt ook deel uit van de overkoepelende campagne 
‘Vlees van bij ons’ (zie hierboven) en van het sectoroverkoepe-
lende programma ‘Lekker van bij ons’. 

LAMSVLEES 
De promotie voor lamsvlees (via de beroepsvereniging Vlaamse 
Schapenhouderij) blijft in het teken van het Pastorale-keurmerk 
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staan. In samenwerking met VLAM zal verder gewerkt worden 
aan de naamsbekendheid en blijven we de consument inspireren 
en informeren. Daarnaast maakt lamsvlees ook deel uit van het 
sectoroverkoepelend programma ‘Lekker van bij ons’.
Vlees van bij ons 
Met de campagne Vlees van bij ons wil de varkens-, rund- en 
kalversector gezamenlijk werken aan het imago voor de totale 
vleessector. Het verder uitbouwen van een positief imago steunt 
op drie pijlers: smaak, vakmanschap en lokaal. De nadruk ligt 
daarbij op de rationele drijfveren van de consument om te kie-
zen voor een stukje vlees binnen een gezonde en evenwichtige 
voeding. Dit alles met aandacht voor het maatschappelijk debat 
rond gezondheid en duurzaamheid.

Varken voor alle vorken 
Binnen de generieke werking ligt de nadruk op de veelzijdigheid 
van varkensvlees en de lokale oorsprong van ons Vlaams var-
kensvlees. Met een nieuwe creatieve campagne willen we de 
consument bewust laten genieten van de veelzijdigheid van een 
stukje varkensvlees. 

Met een doelgroepgerichte mediamix zullen we in 2022 een 
nieuwe impactvolle campagne creëren. Deze campagne zal 
zowel uitwerkingen hebben in print, online, sociale media als op 
tv. We inspireren de consument niet alleen met de klassiekers, 
maar ook met gerechten met de minder gekende stukken var-
kensvlees. 

Een nieuw medialuik met zowel online, print, tv als sociale media 
zal de waarden lokaal, vakmanschap en smaak op een creatieve 
manier uitdragen. Daarnaast blijven we met activaties op het 
winkelpunt en bij de slager consumenten inspireren net op het 
moment van aankoop. We ontwikkelen ze in nauw overleg met 
retail en slagers. Varkenshouders, slagers en chefs blijven de 
perfecte ambassadeurs om passie en kennis uit te dragen. Met 
de nieuwe communicatiecampagne brengen we hun verhalen 
onder de aandacht. Via de aanwezigheid op vakbeurzen zoals 
Horeca Expo dragen we de boodschap ook naar het B2B-
publiek uit. Het online kookplatform ‘Lekker van bij ons’ en de 
samenwerking met Dagelijkse kost bieden de ideale ondersteu-
ning voor de campagne voor varkensvlees.

Vleeswaren 
De bestaande Meesterlyck-campagne voor gedroogde en 
gekookte ham zal geëvalueerd worden en aangepast waar 
nodig. Naast het inspireren van de consument zetten we in 2022 
volop in op het belichten van de inhoudelijke kwaliteiten van het 
Meesterlyck-label via activaties. Zo wordt het lokale karakter van 
het 100% Belgische label in de verf gezet. Ook voor vleeswaren 
wordt in 2022 een overkoepelende campagne gevoerd en willen 
we de consument inspiratie bieden via partnerships in kookpro-
gramma’s en events.

Promotie pluimvee 
Voor de binnenlandse promotie van pluimveevlees blijven we 
inzetten op de twee pijlers inspiratie en informatie. Kip is een 
dankbaar product: je tovert er altijd een lekker, gezond en mak-
kelijk te bereiden gerecht mee op tafel. Bovendien kan je het 
zowel warm als koud eten en er eindeloos mee combineren. En 
dát willen we ook blijven meegeven aan de consument. We 

investeren opnieuw in gloednieuwe recepten die we uitdragen 
via de Lekker van bij ons-kanalen. 

Daarnaast blijven chefs dé ambassadeurs bij uitstek om de con-
sument te inspireren met lekkere en veelzijdige gerechten met 
kip van bij ons. Verder willen we de consumenten blijven infor-
meren over de Belgische pluimveesector, van boerderij tot vork. 
Hiervoor laten we lokale bedrijven aan het woord die hun ver-
haal delen met de consument. 

Ook via samenwerkingen met diëtisten en voedingsdeskundigen 
informeren we over de voedingswaarde van pluimveevlees. 
Foodservice is een groeiend kanaal en ook de maaltijdboxen 
blijven aan belang winnen. We onderzoeken de mogelijkheden 
van een ware Lekker-van-bij-onsfoodbox met op en top lokale 
producten. Dankzij het vakmanschap van de slagers en de ein-
deloze inspiratie van ons eigen kookplatform serveren we lek-
kere en gezonde gerechten in deze foodbox.

Kwaliteitssysteem - Belplume 
Het budget dat uitgetrokken wordt voor de communicatie rond 
het kwaliteitssysteem ‘Belplume’ wordt aangewend om de 
betrokken bedrijven via nieuwsbrieven, artikels en infovergade-
ringen op de hoogte te brengen van aandachtspunten en ver-
nieuwingen die doorgevoerd worden binnen de Belplume-
werking en het Belplume-programma. 

Daarnaast wordt er ook een deelname aan de vakbeurs Agrid-
agen in Ravels voorzien (28 februari – 1 maart). Exportprogramma 
pluimvee In 2022 is VLAM opnieuw aanwezig op de internatio-
nale voedingsbeurs SIAL in Parijs (15 – 19 oktober) met een 
gezamenlijke groepsstand van de Vlaamse pluimveevlees- en 
konijnenexportbedrijven. 

Dit én communicatie in vakbladen vormen andermaal de speer-
punten van de Europese promotie voor pluimveevlees. Het 
moderne vakmanschap, de service op maat en de doorgedreven 
kwaliteitsgarantie die de pluimvee- en konijnenexporteurs bie-
den worden hierin centraal gesteld. 

Promotie konijn 
In 2022 organiseert VLAM, in samenwerking met de slachthui-
zen, retailers en food services alweer de zesde editie van de 
‘Week van het konijn’. Deze loopt van 26 januari tot 2 februari. 
Tijdens die week vragen we extra aandacht voor dit lekkere én 
gezonde stukje vlees en vestigen we de aandacht ook op de 
troeven van konijn (bron van omega 3-vetzuren en ijzer, mager 
vlees, …) en de veelzijdigheid aan bereidingen met konijn. 
Konijnenvlees past in meer dan alleen maar feestgerechten. En 
om dat te bewijzen bieden we opnieuw een waaier aan eigen-
tijdse videorecepten aan die zorgen voor de nodige inspiratie in 
de keuken: van een kruidige tajine met konijn tot een frisse en 
gezonde salade met gegrilde konijnenbouten. De video’s en 
recepten verspreiden we via verschillende online en socialeme-
diakanalen van ons kookplatform Lekker van bij ons. Daarnaast 
werken we in 2022 ook samen met chefs en restaurants om 
konijn ook meer op de menukaart te laten verschijnen in de 
horeca. We moedigen de chefs aan om niet alleen hun klanten, 
maar ook elkaar te inspireren. 



 DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ | 45

Promotie ei 
Met eieren kan je alle kanten uit. Je kan ze koken, bakken, poche-
ren en zelfs in de oven bereiden. Je eet ze bij het ontbijt, lunch, 
avondmaal of als tussendoortje. Daarnaast vind je ze ook terug 
in allerhande bereidingen. Bovendien passen eitjes ook in een 
gezonde en evenwichtige voeding. Kortom: ze maken onmisken-
baar deel uit van de dagdagelijkse keuken.

Ook in 2022 zal VLAM via verschillende kanalen eieren in de 
kijker blijven zetten, via recepten, maar ook via activaties op bv. 
markten en events. Met een nieuwe creatieve campagne willen 
we de Vlamingen inspireren. Met de hulp van ambassadeurs 
brengen we het verhaal achter het ei en onderstrepen we de 

Regionaal Antwerpen

Op zondag 12 december in de namiddag konden de leden van 
de Antwerpse Beenhouwersbond die hun deelname aan de 
actie ”Ambassadeur Lekker van bij Ons“ hadden bevestigd, 
hun promo materiaal afhalen bij de foodtruck Lekker van bij 
Ons.

troeven ervan: van bij ons, lekker, veelzijdig, gezond en goed-
koop.

Lekker van bij ons & Dagelijkse kost 
Deelname aan het kookplatform ‘Lekker van bij ons’ blijft ook in 
2022 zeer belangrijk. Via dit sectoroverkoepelende programma 
waaraan alle VLAM-sectoren deelnemen zetten we zowel kip, ei 
als konijn in de kijker. Dit betekent concreet een participatie in 
de kookwebsite, de sociale media, nieuwsbrieven, de online 
advertenties en ten slotte ook een deelname in de structurele 
samenwerking met het kookprogramma Dagelijkse kost op één.

De foodtruck stond voor de gelegenheid opgesteld in het cen-
trum van Antwerpen, bij beenhouwerij Scaldis.

Het welkomstwoord werd gehouden door de districtsschepenen 
mevrouw Charlie Van Leuffel en de heer Paul Cordy. Dit gebeurde 
in het bijzijn van het bestuur van de Antwerpse Been-
houwersbond. 

Helaas strooide corona ook hier roet in het eten. Door de ver-
strengde corona maatregelen was enkel het uitdelen van de 
hapjes toegestaan. Een drankje geven mocht niet want dan werd 
de actie plots het een horica-event …
De kerstmarkt achter de hoek werd helaas afgelast maar dat 
weerhield de 74 ingeschreven leden niet om hun promotiepakket 
af te halen.

Onze 74 nieuwe ambassadeurs zullen alles in het werk stellen om 
zich van hun taak, het promoten van lokale producten, te kwijten.

Tekst en foto's: Philippe Vercruyssen



Alhoewel het zouten en drogen van vlees al sinds de oudste tijden gebruikt wordt om vlees te verduurzamen, 
blijft het bereiden van droge zouterijwaren een moeilijke opdracht. Schijnbaar eenvoudig qua uitvoering zijn 

dergelijke bereidingen immers procesmatig bijzonder complex. Het opnemen en verdelen van zout in vlees en 
het drogen van gezouten vlees, zijn fysisch gezien dan ook geen eenvoudig processen. Integendeel. Temeer 

daar de wisselende eigenschappen van het verwerkte vlees interfereren met de fysische wetmatigheden 
waarop de stofoverdracht steunt. Daar komt bij dat zouten, en zeker drogen en roken, technisch moeilijk te 

sturen bewerkingen zijn. Anderzijds zijn ook de kleurvorming en de doorkleuring (al dan niet met nitriet en/of 
nitraat), complexe chemische processen die in een variabele vleesmatrix moeilijk zijn te beheersen. 

Geen wonder dus dat nog regelmatig 
fouten optreden bij het bereiden van de 
diverse soorten droge zouterijwaren. 
Ook al zijn die met de meeste zorg 
bereid! Tijd dus om wat dieper in te 
gaan op de oorzaken van de belangrijk-
ste productiefouten en de remediering 
daarvan.

PRINCIPE BEREIDING
Droge zouterijwaren zijn een zeer diver-
se groep van charcuterieproducten, die 
gemeen hebben dat hele spierstukken 
worden gezouten en gedroogd tot een 
bacteriologisch stabiel product wordt 
bekomen. In de praktijk wordt daarbij 
uitgegaan van vlees van onberispelijke 
bacteriologische kwaliteit, met een lage 
pH, en wordt initieel de temperatuur 
waarbij gewerkt wordt laag gehouden. 
Door het verlies van vocht tijdens het 
doorzouten en het drogen daalt de 

wateractiviteit (aw) tot bacteriologisch 
stabiele omstandigheden worden beko-
men. Hard gezouten (NaCl > 7 % op 
waterfase en aw < 0.95) zijn dan bij 
omgevingstemperaturen te bewaren. 
Zacht gezouten producten (NaCl < 7 % 
op waterfase en aw > 0.95) dienen na 

bereiden onder koeling gehouden te 
worden. 

Tijdens het doorzouten komt ook de 
doorkleuring op gang. Alhoewel niet 
strikt noodzakelijk, zoals de productie 
van topkwaliteitshammen uit Zuid-

H2Odamp

NaCl NaCl
H2Ovl

NO2
-/NO2-

Rook                     GRONDSTOF                  aw, pH, T

Fig. 1                                        Lucht   RH, T, v

Fig. 1 stelt op schematische wijze de verschillende processen voor waarbij stof wordt overgedra-
gen.
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Bereiden van droge zouterijwaren
punten van aandacht

TECHNISCH ARTIKEL



Europa en bij ons aantoont, wordt daar-
bij gebruik gemaakt van natriumnitriet 
(E250) en kaliumnitraat (E252), al dan 
niet met natriumascorbaat (E301) en 
een zuurteregelaar als pekelhulpstoffen. 
Wettelijk mag het restnitrietgehalte in 
de eindproducten niet meer dan 50 mg/
kg bedragen (uitgedrukt als NaNO2). Het 
restnitraatgehalte mag daarbij in regel 
niet hoger zijn dan 250 mg/kg (uitge-
drukt als NaNO3).

Aldus voorgesteld zijn de kritische pun-
ten bij de bereiding: de kwaliteit van de 
verwerkte grondstoffen, het opnemen 
en verdelen van het zout (NaCl) in het 
vlees1, het opnemen en verdelen van 
NO2¯ en NO3¯ (en de reacties daarbij 
met myoglobine), het opnemen (en ver-
delen) van de rookcomponenten bij 
roken en de afvoer van waterdamp (H2O 

damp) met de drooglucht tijdens het dro-
gen, of naar de omgevingslucht tijdens 
de verdere bewaring. De relatieve voch-
tigheid (RH), de temperatuut (T) en de 
snelheid (v) waarmee het product wordt 

aangestroomd zijn daarbij bepalend 
voor de droogsnelheid. aw, pH, T geven 
de omstandigheden aan waaronder de 
microflora zich kan ontwikkelen.

De fouten die daarbij kunnen optreden 
worden in volgend hoofdstuk behan-
deld. Dit aan de hand van de type-
bereiding van beenham (figuur 2).Van 
de belangrijkste procestappen zijn hier-
bij de omstandigheden aangegeven 
waarin deze moeten doorgaan. 

PRODUCTIEFOUTEN
Productiefouten kunnen op verschillen-
de niveaus optreden: de voorbereiding 
van de grondstoffen, de consistentie 
van het eindproduct, fouten ter hoogte 
van de rand, de kleur, de smaak, bacte-
riologische veiligheid en bederf. 

VOORBEREIDING GRONDSTOFFEN
Zoals verder in het hoofdstuk 
‘Bacteriologische veiligheid en bederf 
‘zal blijken, berust het verduurzamen 
van het vlees bij de bereiding van droge 

zouterijwaren op het aanhouden van een 
lage aw (< 0.90) in de rand van het pro-
duct. Dit zowel tijdens het zouten, het 
doorzouten, het drogen/rijpen en het 
narijpen. Onder deze omstandigheden 
krijgen de bederforganismen en ook de 
pathogenen (op Staphylococcus aureus 
na) geen kans om uit te groeien aan het 
oppervlak en van daaruit uit te migreren 
naar de binnenste vleesdelen om daar 
bederf te veroorzaken. Als dusdanig fun-
geert de rand van de spierstukken als 
aw-barrière tegen indringing van onge-
wenste bacteriën van buiten af. Behalve 
van onberispelijke bacteriologische kwa-
liteit moeten de grondstoffen dan ook 
glad kantgesneden worden zonder los-
hangende delen, inkepingen of gaten. 
Hiermee wordt voorkomen dat ‘vochtige’ 
niches gevormd worden waar schadelij-
ke bacteriën wel kunnen prolifereren. 
Slordig kantgesneden vleestukken 
(Foto 1) al dan niet met loshangende 
stukken vlees (Foto 2) zijn dan ook uit 
den boze.  Bloedvaten vol bloed (Foto 
3) fungeren daarbij als open poorten 
naar bacterieel bederf! Zorgvuldig uitdu-
wen van het bloed is dan ook absoluut 
noodzakelijk.
 
CONSISTENTIE 
Deze kan te zacht zijn of te hard. Een te 
zachte/weke consistentie (Foto 4) kan 
te wijten zijn aan het verwerken van 
vlees met een te hoge pH (pH>5.8). 
DFD-vlees dus. Dergelijk vlees neemt 
ook minder zout op, wat bijdraagt tot 
dit gebrek. Met vlees van normale kwali-
teit is deze fout terug te brengen tot een 
te weinig indrogen (omwille van het ren-
dement?). Tijdens het doorzouten en/of 
drogen/rijpen wordt dan te weinig vocht 
afgestaan. Te kort drogen/rijpen, bij een 
te hoge tempratuur, en een te hoge rela-
tieve vochtigheid is daar dan de oorzaak 
van. Dit kan ook gebeuren bij vacuüm-
doseerzouten, zeker wanneer ook het 
doorzouten vacuümverpakt gebeurt. Te 
natte/slappe (weke) producten komen 
ook voor wanneer na onvoldoende dro-
gen/rijpen de afgewerkte producten 
vacuümverpakt in de frigo worden 
bewaard tot latere verkoop. 
Korstvorming en vervuiling van het 
oppervlak wordt dan wel voorkomen. 
Maar omdat in de loop van de proces-
sing te weinig water is afgestaan, blijven 
de verkoopsklare producten wel te nat, 
te slap en/of te week.

1) H2Ovl stelt het water voor dat vrijkomt uit het spierweefsel bij zouten en onder invloed van mechanische krachten als een vloeistof uit het vlees 
loopt

                                                    Selectie: pH<5.8 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 
                                               Koel bewaren (< 7 °C) 
 
 
 

Beenhammen 
1 - 4 °C 

Zouten 
Nitrietpekelzout 
(0,6 % NaNO2) 
Eventueel KNO3 
 
 
     

1 – 4 °C, 75 – 90 % RH, 5 – 6 dagen 
1 – 4 °C, 70 – 80 % RH, 3 weken 
 

Doorzouten 1 – 4 °C, 50 – 60 % RH, 2 weken 
1 – 4/6 °C, 70 – 90 % RH, 2 – 3 maand  

Wassen 

Sneldrogen min. 20 °C, 50 – 60 % RH, 12 uur   
 

Roken ca. 18 °C, 80 – 85 % RH, 12 – 24  uur   
 

Drogen (rijpen) 10 – 15 °C, 75 – 80 % RH, tot 6  maand   
 

Eindproduct 

Opkuisen 

18 °C,  65 % RH, tot 10 - 12 maand  
 

Narijpen 
(ingesmouten) 
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Bereiden van droge zouterijwaren
punten van aandacht



VEEL VOORKOMENDE TECHNOLOGISCHE PRODUCTIEFOUTEN… IN BEELD

Foto 1. Slordig kantgeneden ham 

Foto 2. Loshangende stukken vlees 

Foto 3. Ader met bloeduitstorting 

Foto 4. Te zachte/weke consistentie

Foto 5. Te hard en/of te droog

Foto 6. Droogrand (ook ongelijkmatig 
gedroogd)

Foto 7. Rookrand

Foto 8. Vervuiling van het oppervlak 
met (ongewenste) micro-organismen 
(muf)

Foto 9. Te bleek product

Foto 10. Onvoldoende doorkleurde kern

Foto 12. Bruine verkleuringen diep in de 
spierstukken

Foto 11. Grijs/grauwe rand

Foto 13. Bruine verkleuringen rond 
scheur en dijbeen

Foto 14. Verzuurd vacuüm verpakte 
(gerookt) spek
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Bij ‘zacht gezouten’ producten (NaCl < 7 
% op waterfase en aw > 0.95) wordt dat 
in de praktijk verholpen door de zoute-
rijwaar door te verwarmen tot een tem-
peratuur van ca. 50 °C. Te hoog verwar-
men geeft daarbij aanleiding tot een 
kookworstachtige consistentie.

Te harde en/of te droge producten 
(Foto 5) worden bekomen wanneer te 
sterk wordt ingedroogd. Vaak is de beet 
dan ook ‘stroachtig’. Dergelijke afwijkin-
gen komen voor wanneer vlees met 
PSE-karakter wordt verwerkt. Dergelijk 
waterig vlees verliest bij zouten en door-
zouten extra veel (vloeibaar) water (zie 
fig. 1). Een fenomeen dat wordt versterkt 
door de hogere zoutopname van PSE-
vlees. Hierdoor komt meer vrij water in 
het vlees voor, dat onder druk gemakke-
lijk uit de vlees kan stromen. 

Wanneer ‘normaal’ vlees wordt verwerkt 
en het zoutgehalte niet afwijkt van het 
normale, ligt een te sterk indrogen tij-
dens het doorzouten, het drogen/rijpen 
en het nadrogen aan de basis van deze 
gebreken. De relatieve vochtigheid van 
de lucht in de deze processen is dan te 
laag. Waarbij wordt opgemerkt dat de 
snelheid (v) van de lucht waarmee de 
producten worden aangestroomd nau-
welijks effect hebben op de droogsnel-
heid. Wel wordt met een grotere snel-
heid van de lucht, een gelijkmatiger ver-
deling van de lucht in de droogkamer 
bekomen. De producten drogen dan 
gelijkmatiger (zie foto 6). Omdat het 
aanhouden van gelijke droogomstandig-
heden (RH, T, v) in een droogruimte niet 
eenvoudig te realiseren is, wordt aange-
raden de drogende producten regelma-
tig in de droogruimten te roteren.

Bij beenhammen komt dit gebrek voor 
wanneer deze te lang, bij te lage tempe-
raturen worden nagerijpt. Deze produc-
ten kunnen dan beenhard worden, waar-
bij door de excessieve krimp zelfs 
scheurvorming kan optreden. Eén en 
ander kan voorkomen worden door 
gedurende het narijpen van de hammen, 
althans de vlezige delen daarvan, te 
bedekken met smout. Ook door de ham-
men, na drogen/rijpen, vacuümverpakt 
verder te laten narijpen voorkomt deze 
afwijkingen. Afgeschermd van zuurstof 
en gekoeld gaan de chemische veroude-
ringsprocessen dan ook langzamer door, 
waardoor smaakbederf (ransheid) min-
der snel zal optreden.

RAND
Het effect van te sterk roken kan zich 
beperken tot de rand. Er wordt dan 
enkel een te harde/te droge rand, een 
droogrand (Foto 6), gevormd. Bij de te 
lage relatieve vochtigheid van de lucht 
bij doorzouten, drogen/rijpen en/of 
narijpen is het vochtgehalte aan het 
oppervlak van de vleesstukken dan erg 
laag; te laag zodat zich een erg steile 
vochtgradiënt vormt in de rand van de 
drogende vleesstukken. Er wordt dan 
meer water afgevoerd uit de rand, dan 
kan aangevoerd uit de diepere vleesde-
len. Gevolg: een harde droogrand.

Hetzelfde fenomeen – meer afvoer van 
water uit de rand dan kan aangevoerd 
worden uit de diepere vleesdelen – doet 
zich voor bij de vorming van een rook-
rand (Foto7). Deze vormt zich wanneer 
te zwaar gerookt wordt, bij te hoge 
temperaturen en te lage relatieve voch-
tigheid tijdens het roken en het daarop 
volgend drogen/rijpen en narijpen. 

Hierbij wordt opgemerkt dat rook, naast 
kleur- en smaakstoffen, ook  schimmel- 
en bacteriedodende stoffen bevat; maar 
ook tal van antioxidanten. Deze laatsten 
beschermen tegen kleurverval in de 
rand van zouterijwaren (zie verder 
hoofdstuk ‘Kleur’). De schimmel- en 
bacteriedodende stoffen beschermen 
tegen vervuiling van het oppervlak met 
micro-organismen (Foto 8). Tegen 
schimmels wanneer bij te lage relatieve 
vochtigheden wordt gedroogd en 
gerijpt. Tegen woekering van bacteriën 
wanneer dit bij te hoge relatieve voch-
tigheden gebeurt.

KLEUR
Kleurafwijkingen komen voor  onder 
verschillende vormen: als te weinig 
gekleurd, onregelmatig gekleurd, een te 
geringe kleurstabiliteit bij aansnijden, 
tot zelfs het geheel verdwijnen van de 
kenmerkende pekelrode kleur.

Te bleke zouterijwaren (Foto 9) kunnen 
worden bekomen wanneer te bleke 
vleessoorten (PSE-vlees bijvoorbeeld), 
te weinig nitriet wordt gedoseerd en/of 
onder te reactieve omstandigheden 
wordt gewerkt. In de praktijk is 45 tot 
75 ppm NaNO2 voldoende om, middels 
reactie (1), de nodige hoeveel NO te 
produceren om alle myoglobine (Mb) 
om te zetten tot het hel rode nitroso-
myoglobine (NOMb) en zo de doorkleu-

ring te realiseren. Er blijft dan ook nog 
voldoende NO over om, om overeen-
komstig de wet van de massawerking, 
volgens reactie (2) het evenwicht naar 
rechts te sturen. Het gevormde nitroso-
myoglobinecomplex blijft dan stabiel. 
Wat de kleurstabiliteit verzekert. 

NO2¯ + 2 H+ + e  NO + H2O 
Mb + NO  NOMb  

Opgemerkt wordt dat nitriet snel laten 
wegreageren door een zuurteregelaar 
(+ H+) en/of een reductant (+ e) toe te 
voegen aan de pekel, tot kleurproble-
men kan leiden: strepen bijvoorbeeld bij 
gespoten zoutrijwaren. Overeenkomstig 
reactie (1) vervalt onder deze omstan-
digheden nitriet immers sneller dan het 
zich (door diffusie) kan verdelen in het 
product. Zones met een overmaat aan 
nitriet wisselen dan af met zones met 
minder (of geen) nitriet. Rond de spuit-
plaatsen is het vlees dan goed door-
kleurd; daarbuiten minder (of niet).
Vandaar de strepen in het afgewerkte 
zouterijproduct.

Een tekort aan NO2¯ in het bijzonder een 
probleem wanneer grote stukken vlees 
(hammen, Cobourg, filet d’anvers,…) die-
nen gezouten te worden. Het doorzou-
ten duurt dan erg lang (2 – 3 maand bij 
hammen), en in die periode vervalt  
NO2¯ grotendeels tot NO (reactie 1). De 
buitenste delen van  de spierstukken zijn 
dan wel goed doorkleurd, maar  omdat 
de kern verstoken blijft van voldoende 
NO2¯ blijft de kleurvorming daar achter. 
Er is daar dan ook onvoldoende restni-
triet voorhanden om het nitrosomyoglo-
binecomplex intact te houden. Gevolg: 
een onvoldoende doorkleurde kern 
(Foto 10), de zogenaamde ‘zieltjes’ in 
beenham, Cobourg, filet d’Anvers  en 
dergelijke.

Opgemerkt wordt dat dit euvel zou kun-
nen voorkomen worden door meer 
nitriet te doseren. De wetgeving 
(Richtlijn 2006/52/EG) limiteert echter 
de maximumconcentratie nitriet die tij-
dens de vervaardiging van een vleespro-
duct mag worden toegevoegd, tot 150 
mg/kg (uitgedrukt als NaNO2). Dit bij 
een restnitrietgehalte van 50 mg/kg 
(uitgedrukt als NaNO2).

Voor grootstukkige vleesproducten als 
beenham, Cobourg en dergelijke is dat 
niet veel. Wat de doorkleuring betreft 
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kan voor deze producten dan ook beter 
kaliumnitraat (salpeter), in plaats van 
NaNO2 , gebruikt worden. In plaats van 
nitrietpekelzout à 0.6 g NaNO2 per kg 
NaCl te gebruiken, gaat men dan uit van 
een zoutmengsel bestaande uit 1 kg 
NaCl + 1 g KNO3 + 2 g rietsuiker. Een 
dergelijke pekelmix gebruiken heeft het 
grote voordeel dat het kleurvormend 
agens niet vervalt tijdens het doorzou-
ten. De temperatuur is dan immers laag. 
De NO3¯-ionen kunnen dan ook met de 
Na+ - en Cl¯-ionen mee migreren naar 
de kern van het product. Wanneer na 
doorzouten de temperatuur verhoogt 
wordt en de groeiomstandigheden ver-
der gunstig zijn (temperatuur > 4°C, pH 
> 5.4 , aw < 0.95 en NaNO2 < 100 ppm) 
en de micrococcenflora begint uit te 
groeien, wordt NO3¯ microbiologisch 
omgezet tot NO2¯. Dit volgens de reac-
tie:

3 NO3¯ + 3 NADH+ + H+     
micrococcen
3 NO2¯ + 3 NAD + 3 H2O       

Volgens reactive (1) vervalt NO2¯ dan 
verder chemisch tot NO. Dat laatste 
bindt op myoglobine (Mb) onder vor-
ming van nitrosomyoglobine (NOMb) 
dat een zouterijproduct zijn pekelrode 
kleur geeft. Zolang er voldoende NO3¯- 
en NO2¯-ionen aanwezig zijn blijft de 
kleur stabiel. Het NO dat daaruit gege-
nereerd wordt stuurt reactie (2) immers 
naar rechts. Waarmee de kleurstabiliteit 
is verzekerd.

Wanneer geen nitriet wordt gebruikt 
bedraagt de maximale concentratie ‘sal-
peter’ die tijdens de vervaardiging mag 
worden toegevoegd 300 mg/kg (uitge-
drukt als NaNO3). Het maximaal restge-
halte mag daarbij niet hoger zijn als 250 
mg/kg (uitgedrukt als NaNO3).
Opgemerkt wordt dat, om reactie (3) te 
laten doorgaan, het nitrietgehalte niet 
hoger mag zijn dan 100 ppm. Nitriet 
inhibeert immers de uitgroei van bacte-
riën. Zo ook deze van micrococcen die 
het toegevoegde nitraat moeten omzet-
ten tot nitriet. Combineren van KNO3 
(salpeter) en NaNO2 leidt dan ook lang 
niet tot de gewenste resultaten.
Anderzijds kunnen fouten optreden als 
gevolg van het verloren gaan van de 
pekelrode kleur. De gepercipieerde kleur 
van een gepekeld vleesproduct is 
immers afhankelijk van de toestand 

waarin myoglobine voorkomt. 
Afhankelijk van de redoxpotentiaal kan 
dat als ferromyoglobine [Mb(Fe2+)], als 
ferrimyoglobine [MMb(Fe3+)], of als een 
mengsel van beiden zijn. Er geldt 
immers:

Mb(Fe2+) – e  MMb(Fe3+) 

Uit deze reactive blijkt dat in oxidatieve 
omstandigheden (wanneer en stof elek-
tronen verliest) het evenwicht van het 
intens rode ferromyoglobine [Mb(Fe2+)] 
naar het kleurloze/bruine ferrimyoglobi-
ne [MMb(Fe3+)] verschuift: van intens  
hel rood (< 30% MMb), over rood (30 – 
50 % MMb), bruinachtig rood (50 – 60 % 
MMb), roodachtig bruin (60 – 70 % 
MMb) tot bruin (> 70 % MMb). Dit is het 
geval bij de vorming van een grijs/grau-
we rand (Foto 11) onder het oppervlak 
van een belegen zouterijproduct. In con-
tact met zuurstof reageert daar het op 
myoglobine gebonden NO weg onder 
vorming van niet kleurend NO2. Dit over-
eenkomstig volgende reactie:

[NOMb  Mb + NO] + ½ O2  NO2 + 
[Mb(Fe2+) / MMb(Fe3+)]  

Als het evenwicht Mb(Fe2+/ MMb(Fe3+) 
dermate ver is doorgeschoven dat nog 
maar 30 % MMb(Fe3+) overblijft, kleurt 
het product bruin. Eerst aan de rand 
omdat daar zuurstof daar direct contact 
maakt met het pekelgoed. Vandaar de 
grijsgrauwe kleur rand verouderde/bele-
gen zouterijwaren. Dergelijk kleurverval 
is ook merkbaar rond scheuren/gaten in 
de diepere vleesdelen. Ook daar kan 
zuurstof doordringen tot de kleurdra-
gende eiwitten en deze omzetten in een 
kleurloze vorm:  MMb(Fe3+), lees met-
myoglobine. Vandaar de bruine verkleu-
ringen diep in de spierstukken (Foto 
12). Ook rond dijbeen (Foto 13).       

SMAAK (RANS)
Smaakafwijkingen kunnen in droge zou-
terijwaren in verschillende vormen voor-
komen: onvoldoende/overdadige fla-
vouring, te weinig zoute smaak (zoete-
rig), mufheid als gevolg van een bevui-
lende flora aan het oppervlak, verzuren, 
smaakverval, metaalsmaak, ransheid,…
Deze laatste zijn terug te brengen tot 
kleurverval in een zuurstofrijke omge-
ving. In contact met O2 reageert NO 
immers weg volgens reactie (5). Niet 
meer door NO gestabiliseerd, vervalt 

(ferro)myoglobine [Mb(Fe2+)] dan snel 
tot ferrimyoglobine [MMb(Fe3+)]. Zoals 
blijkt uit de volgende reactie wordt 
daarbij ook een perhydroxylradicaal 
(HO2*). 

O2[Mb(Fe2+)] + e + H+  [MMb(Fe3+)] + 
HO2*    

Dit laatste is een zeer reactief agens dat 
de oxidatie van vetten initieert. Eens 
geïnitieerd, propageren de gevormde 
vetzuurradicalen de autoxidatie van de 
vetten en vetachtige stoffen. Dit is een 
exponentieel proces dat snel leidt tot 
smaakverlies, metaalsmaak, ransheid. 
Eens het kleurverval ingezet wordt de 
zouterijwaar dan ook snel ongenietbaar. 
Eerder dan de autoxidatie tegen te 
gaan, kan daarom beter ingezet worden 
op kleurbehoud. Dit laatste door het 
complexeren van het centrale Fe2+-ion in 
(ferro)myoglobine met NO als ligand. 
Waarbij contact met zuurstof zo veel als 
mogelijk moet worden vermeden. 

BACTERIOLOGISCHE VEILIGHEID EN 
BEDERF
Onderscheid moet daarbij gemaakt wor-
den tussen zacht gezouten producten 
(bacon, filet de Saxe, filet d’Anvers, 
paardenrookvlees,...partieel gedroogde 
Cobourg) en hard gezouten producten 
(coppa, gedroogde Cobourg, been-
ham,…) die principieel volledig verduur-
zaamde producten zijn.

Zacht gezouten producten (NaCl < 7 % 
op waterfase en aw > 0,95) zijn bacterio-
logisch gezien geen stabiele producten. 
Zij worden niet of weinig ingedroogd en 
ondergaan principieel geen rijping. Zij 
moeten dan ook koud worden bereid 
(zouten bij maximaal 4°C, doorzouten 
bij maximaal 6°C). Kritisch hierbij is het 
(partieel) indrogen waarbij voor min of 
meer lange tijd (orde dagen) hoge tem-
peraturen (20°C en hoger) worden aan-
gehouden. Wat nodig is om het op kleur 
komen en het snijvast worden van het 
product. Dit onder omstandigheden die 
geen enkele garantie bieden op het uit-
blijven van de ontwikkeling van een 
bederfflora in de kern van het product 
(aw > 0,95). Er moet dan ook kunnen 
gerekend worden op een onberispelijke 
hygiënische werkwijze in alle stadia van 
de bereiding (met inbegrip van de win-
ning van het vlees!), geschikte grond-
stoffen (o.a. vlees met een lage pH ≤ 
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5,8) en een permanent lage aw (< 0,90) 
in de rand van het product tijdens het 
zouten, het doorzouten en een initieel 
snelle indroging bij de aanvang van het 
drogen. Omdat micro-organismen onder 
deze omstandigheden geen kans krijgen 
te ontwikkelen, fungeert de rand van het 
product als aw-barrière tegen externe 
indringing van pathogenen én bederfor-
ganismen. Daarbij kan het roken aanzien 
worden als een oppervlaktebehandeling 
met kiemgroeiremmende stoffen. Eens 
op kleur en snijvast moeten deze pro-
ducten verder met respect voor de kou-
deketen worden behandeld en verhan-
deld. Praktisch houdt dit in dat de waren 
(na aansnijden, slicen e.d.) moeten 
bewaard worden op een temperatuur ≥ 
4°C. Zo niet kunnen bij aw > 0.93 de lac-
tobacillen uitgroeien. Hierdoor zal zich 
een atypische ‘drogeworst’smaak ont-
wikkelen en zullen de afgewerkte pro-
ducten verzuren (Foto 14). Zelfs al zijn 
deze vacuüm verpakt.

Hard gezouten producten (NaCl > 7 % 
op waterfase en aw < 0,95) mogen 
beschouwd worden als microbiologisch 
volledig verduurzaamde producten. Als 
belegen hammen bezitten zij een rijke 
flora van aërobe psychrofiele en meso-

fiele bacteriën waaronder, typisch voor 
deze producten, halofiele bacteriën, 
micrococcen en staphylococcen. Mits in 
acht name van de hierboven aangege-
ven voorzorgsmaatregelen voor zacht 
gezouten producten maken pathogenen 
en de meer competitieve bederforganis-
men geen kans te ontwikkelen. Enkel 
Staphylococcus aureus die bij  een aw > 
0.86 en een temperatuur van > 7°C kan 
uitgroeien, kan na aansnijden van hard 
gezouten zouterijwaren nog ontwikke-
len. Eens aangesneden/opgesneden 
zouden deze producten dan ook in 
gekoelde omstandigheden (≥ 7°C) moe-
ten bewaard worden.

SLOTOPMERKING
In de praktijk blijkt het zoutgehalte van 
bereiding tot bereiding erg te variëren.. 
Zelfs binnen één bereiding kan het ver-
schil in zoutgehalte van individuele pro-
ducten groot zijn. Ook als die met de 
meeste zorg zijn bereid. Vlees neemt 
immers zeer verschillend zout op. Zo 
bleek in modelbereidingen, het zoutge-
halte te kunnen variëren van 77 tot 119 
procent (bij een gemiddelde van 100 
procent). 

Precies zout doseren bij droogzouten of 

pekelen is dan eigenlijk ook niet moge-
lijk! Door het zout + pekelhulpstoffen via 
vacuümverpakt of intrommelen te dose-
ren, is dat wel mogelijk. In het eerste 
geval wordt de hoeveel zout, dat nodig 
is om tot een vooropgesteld zoutgehalte 
te komen, met het afgewogen stuk vlees 
in een vacuümzak gebracht. Na sealen 
en gelijk verdelen van het zout in de 
verpakking, zijn de verpakkingen klaar 
om in de frigo geplaatst te worden. Daar 
kan het vlees het zout opnemen;  pre-
cies zoveel als nodig om het vooropge-
zette zoutgehalte te bekomen. Bij 
doseerzouten met de trommel wordt het 
zout op het vlees gebracht in de trom-
mel. Onder zacht trommelen neemt het 
vlees dan het zout en de pekelhulpstof-
fen op. Niet meer dan gedoseerd, wat 
leidt tot een meer precies zoutgehalte in 
de verschillende zouterijproducten. 

Voor meer details wordt verwezen naar 
het artikel ‘Doseerzouten met de trom-
mel’ in je vakmagazine ‘De Belgische 
Beenhouwerij’ Nr. 3 (Maart), 2020.
Bekijk de instructiefilmpjes – productie 
rauwe zouterij op: www.bb-bb.be
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Regionaal Lokeren
De Lokerse slagers alweer in een goed daglicht !
Dankzij de vlotte verkoop van de boekjes konden nu de cadeau bonnen geschonken worden aan de voedselbank. 
Artikel uit Het Nieuwsblad. Ook in Het Laatste Nieuws van vandaag en ook Radio 2 was aanwezig.
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BESTELFORMULIER WITLOOF (PER 10 STUKS)

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: .....................................................................................................  

VOOR EEN WEEK
VOL WITLOOF

EEN WEEK VOL WITLOOF
Beste slager,
Je vond al je nieuwste affiche van VLAM, het Vlaams 
Centrum voor Agro- en Visserijmarketing dat promotie 
voert rond de Vlaamse landbouw- en visserijsector. Met 
deze affiche willen we niet alleen promo maken voor 
witloof, maar ook bewijzen dat vlees en witloof een 
match made in heaven zijn. 

Maar waarom ontvang je dit affiche nú? Dat is eenvou-
dig: tijdens de week van 1 t.e.m. 7 februari vieren we de 
Week van het Witloof, waarbij deze Belgische groente 
extra in de spotlights wordt gezet. Door de affiche op te 
hangen, ondersteunen we de lokale telers. Bovendien 
tonen we ook nog eens een verrassende combinatie met 
vlees, waardoor mensen meteen weten wat klaar te 
maken.

Dankzij de QR-code onderaan de poster komen je klan-
ten trouwens meteen op het recept terecht: zo weten ze 
wat te bestellen en dat ze witloof bij hun vlees kunnen 
klaarmaken. Promotie voor zowel jouw vlees als voor 
witloof, dus. 

Je kunt de affiches ophangen in je etalage, tegen je 
raam of tegen de toog. Zo valt die zeker op en hebben je 
klanten de kans om de QR-code te scannen. 

Smakelijk! 

PROMOMATERIAAL VOL WITLOOF
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RECEPTEN MET WITLOOF
Ovenschotel met rundergehakt, 
knolselderpuree en witloof

Ingrediënten: 
8 stronken witloof
400g rundergehakt 
1 rode ui 
1 ei 
3 takjes platte peterselie 
4 takjes tijm 
3 el olijfolie 
1 teentje knoflook, fijngesneden 
500g aardappelen 
400g knolselder 
100 ml melk 
paneermeel of geraspte lightkaas 
peper 
cayennepeper 
nootmuskaat

Bereiding
• Schil de aardappelen en de knolselder, snijd ze in gelijke stuk-
ken en kook ze gaar in een ruime pan water. Giet ze af.
• Pureer de aardappelen in een roerzeef of met een pureestam-
per.
• Warm de melk op met wat nootmuskaat en peper van de 
molen. Meng met aardappelen en roer tot een smeuïge puree.
• Meng de uisnippers samen met het ei onder het runderge-
hakt.
• Bak het fijngesneden witloof aan in een pan met wat olijfolie.
• Voeg het rundergehakt toe. Maak het al bakkende los met 
een vork.
• Voeg de tijm, de knoflook en de peterselie toe en breng op 
smaak met wat peper van de molen en eventueel een snuifje 
cayennepeper.
• Verdeel de vulling over een ovenschaal en strijk de puree uit 
over het vlees. Bestrooi met paneermeel of geraspte kaas.
• Verwarm de oven voor op 180°C en bak de ovenschotel 
gedurende ca. 30 minuten.
• Serveer met een frisse witloofsalade.

Witloofcurry met  
groentespiesjes

Ingrediënten - witloofcurry
4 stronken witloof 
600g zoete aardappelen 
1 teentje knoflook (fijngeperst) 
1 ui, gesnipperd 
1 ui, in ringen 
1 rode paprika, in ringen 
0,50 bosje lente-ui 
3 el arachideolie 
200 ml kokosroom 
230 ml groentebouillon
200g rijst
1 el gele currypasta
koriander of peterselie

Ingrediënten - groentespiesjes
16 kerstomaten
16 champignons 
1 courgette

Bereiding
• Verhit de olie in een grote koekenpan op middelhoog vuur. 
Voeg de gesnipperde ui en knoflook toe en fruit glazig.
• Spoel het witloof, snijd in de lengte en verwijder de harde 
kern. Snijd het witloof in fijne reepjes. Schil de zoete aardappel 
en snijd in blokjes.
• Voeg het witloof, de uienringen, paprika, zoete aardappel, 
kokosmelk, gele currypasta en groentebouillon toe. Doe een 
deksel op de pan en laat nog 10 à 15 minuten koken.
• Maak ondertussen de groentespiesjes. Snijd de courgette in 
blokjes van ongeveer 2 cm dikte. Rijg afwisselend een stukje 
courgette, een champignon en een kerstomaat op een satéprik-
ker. Bak in wat olie krokant, kruid nog met peper en zout.
• Schenk de curry in diepe borden. Werk af met koriander of 
peterselie en fijngesneden lente-uitjes. Serveer met de rijst en 
leg een groentespiesje op elk bord.
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Pizza met witloof

Ingrediënten
1 vel bladerdeeg
2 stronken witloof 
150g champignons 
100g spekblokjes 
200g kruidenkaas 
0,5 ui 
rucola 
bakboter

Bereiding
• Verwarm de oven voor op 220°C.
• Snijd de ui in reepjes en de champignons in vier.
• Bak de spekblokjes in een bakpan.
• Laat de spekblokjes uitlekken op huishoudpapier en bak in 
dezelfde pan de champignons samen met de ui. Voeg eventu-
eel extra bakboter toe.
• Rol het deeg open op een met bakpapier beklede bakplaat. 
Vouw de randjes wat om en prik met een vork gaatjes in de 
bodem.
• Plaats de bakplaat 5 minuten in de oven.
• Snijd het witloof in de lengte en verwijder de harde kern.
• Besmeer de bodem van de pizza met wat kruidenkaas en 
beleg met het witloof, spek, ui en champignons. Voeg nog 
enkele toefjes kruidenkaas toe.
• Plaats 25 minuten in de oven.
• Werk af met rucola en serveer onmiddellijk

Witloofkroketjes

Ingrediënten
3 stronken witloof
300g gehakt 
2 el rozijnen 
peper 
zout 
2 eieren 
200g paneermeel 
30g bloem 
boter 
1 el notenmengeling

Bereiding
• Snij het witloof zeer fijn. Stoof aan in een klontje boter en 
kruid af met peper en zout. Laat achteraf een beetje uitlekken.
• Hak de noten fijn.
• Meng het witloof met het gehakt, de rozijnen en de noten-
mengeling. Doe hier een ei bij en kruid met peper en zout.
• Maak balletjes of worstjes van de mengeling.
• Doe de bloem, een losgeklopt ei en de panko elk in een kom-
metje of diep bord en zet ze naast elkaar.
• Wentel de worstjes of balletjes in de bloem, dan in het ei en 
dan in de panko.
• Bak af in de frituur op 160°c.

Spicy pad thai met kip en witloof

Ingrediënten
1 ui 
2 teentjes knoflook
0,50 rode chilipeper
3 stronken witloof
1 rode paprika
600g kipfilet
1 el limoenzeste 
1 limoen (sap) 
300g noedels 
2 el vissaus 
2 el sojasaus
2 el tamarindepasta
1 el bruine suiker
2 eieren
40g pindanoten
arachideolie
peper
zout
peterselie of koriander
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Bereiding
• Pel en snijd de ui in reepjes. Pel en plet de knoflook. Ontpit 
de chilipeper en hak fijn.
• Verwijder de harde kern van het witloof en snijd alles in reep-
jes. Ontpit de paprika en snijd in reepjes. Snijd de kipfilet in 
blokjes of reepjes.
• Kook de noedels beetgaar, giet af en laat uitlekken.
• Verhit wat arachideolie en roerbak de kipblokjes goudbruin. 
Kruid met peper en zout. Haal ze uit de pan en voeg opnieuw 
wat arachideolie toe. Roerbak de ui, knoflook, chilipeper, papri-
ka en witloof op een hoog vuur.
• Voeg de vissaus, sojasaus, tamarindepasta, bruine suiker, 
limoenzeste en het sap van de limoen toe. Roerbak nog 1 
minuut.
• Voeg de eieren, noedels en kipblokjes toe en laat opnieuw 1 
minuut bakken.
• Verdeel over de borden en werk af met gehakte pindanoten 
en een plukje peterselie of koriander.

Taco’s met gebakken schelvis en 
frisse witloofsalade

Ingrediënten
4 stronken witloof 
600 gram schelvis 
4 tortillawraps 
2 Jonagold-appelen 
0,50 rode ui 
8 takjes bieslook 
80g volle yoghurt 
1 el appelazijn 
0,50 citroen 
2 el mayonaise 
peper 
zout

Bereiding
• Verwijder de harde kern van het witloof en snijd in heel fijne 
reepjes. Voeg de yoghurt, appelazijn en de mayonaise toe aan 
het witloof en schep goed om.
• Pel en snijd de rode ui in heel fijne reepjes. Hak het bieslook 
fijn. Schil de appelen. Snij een van de appelen in schijfjes, de 
andere in kleine blokjes.
• Meng de rode ui, appelblokjes en -schijfjes en de bieslook 
onder de yoghurtsaus. Kruid met peper, zout en citroensap. 
Bewaar in de koelkast.
• Kruid de schelvis royaal met peper en zout en bak aan in een 

klontje boter op medium hoog vuur, zo’n 2-3 minuten per kant. 
De vis mag een mooi bruin kleurtje krijgen. Draai het vuur uit 
en haal de vis uit elkaar met twee vorken.
• Warm de tortillawraps even op in een pan of microgolfoven. 
Vul de wraps met de witloofsalade, extra schijfjes appel en wat 
van de gebakken schelvis. Serveer met de rest van de yoghurt-
saus en eventueel wat extra gehakte bieslook.

Salade met witloof en kaas

Ingrediënten
4 plakjes Père Joseph 
0,5 krop ijsbergsla 
2 stronken witloof 
40g veldsla 
16 kerstomaten 
1 takje selder 
2 appelen 
2 lente-uien 
40g amandelen 
120g yoghurt 
1 el azijn 
2 el olijfolie 
1 tl mosterd 
1 el fijngesneden bieslook 
0,50 el currypoeder 
peper 
zout

Bereiding
• Snijd de kerstomaten in partjes, de selder in blokjes en de ijs-
bergsla in repen. Trek de blaadjes van het witloof los en snijd 
de appelen in kleine stukken.
• Snijd de plakjes kaas in lange repen en rol ze op.
• Verdeel de groenten, de appelstukjes en de kaas mooi over 
vier borden.
• Snijd de lente-uitjes in ringen.
• Snijd de bieslook fijn.
• Meng alle ingrediënten voor de vinaigrette. Meng yoghurt, 
azijn, olijfolie, mosterd, bieslook, currypoeder en kruid met 
peper en zout.
• Werk de salade af met de noten, lente-ui en druppel er de 
vinaigrette over.
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www.i-ron.be - info@i-ron.be

ROCK SOLID SLICERS

€
bedrag

montant

plaats          datum

lieu          date

handtekening

signature

Cheque geldig bij aankoop (3 maanden geldig)
Chèque valable à l’achat (3 mois valide)

Met aankoopwaarde van min. - Valeur d’achat min.

I-RON PRO 35 (Bedragen zonder BTW) - (montant hors TVA)

€

— 500,00 —

vijfhonderd euro
cinq cents euros

— 3.999,00 —

01.01.2022
01.01.2022

Het bedrag van deze cheque wordt integraal afgetrokken van uw bestelling 
cheques niet cumuleerbaar - cheques niet geldig met andere kortingen 
maximum 1 cheque per snijmachine - niet inwisselbaar voor contanten

Le montant de ce chèque sera déduit intégralement de votre commande 
chèque non cumulable - ne pas valable avec d’autres réductions
max 1 chèque par trancheuse - ne peut pas être échangé en espèces

TOE AAN EEN NIEUWE SNIJMACHINE? 
KOOP EEN BELGISCHE MERK: “I-RON”
BELGIANCUTTING STELT VOOR: I-RON PRO 30 / 35.
SNIJDEN VAN VLEES EN KAAS, ALSOF JE BOTER SNIJDT!!
MES DIAMETER 30 CM OF  35 CM
I-CUT MES MET 50 % MINDER WRIJVING EN MINDER PRODUCT-
VERLIES. INGEBOUWD SLIJPAPPARAAT = MES SLIJPEN IN  
6 SECONDEN. EXTRA KRACHTIGE CONTINUE MOTOR
ACTIE 500 € KORTING CHEQUE  
VIA LANDSBOND TOT 30.03.2022 .

HET VERHAAL:
De snijmachines van het Belgische merk I-RON zijn al vijftien jaar 
te vinden bij de betere slagers, traiteurs, restaurants, supermark-
ten en grootkeukens.
Voor de nieuwe I-RON professionele snijmachinereeks wilden we 
bij Belgiancutting zéker niets aan het toeval overlaten en deden 
een bevraging bij de gebruikers in binnen en buitenland om te 
peilen naar hun noden.

RESULTAAT: 
de I-RON PRO 30 & PRO 35 in ALU  of  TEFLON CLEANCOAT
die de beste technologieën van het moment verenigen en ver-
krijgbaar zijn in mes-diameter van 30 cm of 35 cm.
Al onze machines versnijden elk product ‘helemaal op’, zijn 
uiterst ergonomisch, makkelijk te reinigen en snijden vlees en 
kaas alsof het boter is.
Het nieuw ontworpen I-CUT mes en de nieuwe precieze diktere-
geling zorgen ervoor dat u vlees en kaas tot op een fractie van 
een millimeter juist snijdt.
Ook de nieuwe afneembare vleesklem maakt het mogelijk Uw 
producten volledig op te snijden. 

De I-RON-snijmachines zijn op en top Belgisch
De slede kreeg een nieuw ontwerp. Het te snijden product valt 
automatisch in een hoek van 88°. Je moet je vlees of kaas niet 
langer met de handen tegenhouden. 
En dankzij een nieuwe hendel en een nieuw handvat worden je 
arm en schouder niet langer belast. 
“Nog een plezier is dat het I-CUT-mes vlees en kaas snijdt alsof 

IN SAMENWERKING MET 

BELGIANCUTTING HEBBEN WIJ EEN 

MOOIE ACTIE VOOR ONZE LEDEN 

KUNNEN UITWERKEN.

BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE - OP 

EN TOP BELGISCHE - SNIJMACHINE 

I-RON TER WAARDE VAN MIN. € 

3.999,00 KRIJG JE ALS LID VAN DE 

LANDSBOND MET BIJGEVOEGDE BON 

€ 500 KORTING!

ACTIE GELDIG TOT 30/3/2022.
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TOE AAN EEN NIEUWE SNIJMACHINE? 
KOOP EEN BELGISCHE MERK: “I-RON”

het boter is. Dat kan dankzij het speciaal ontworpen mes, twee 
dubbele lagers op de slede en een hoge rendementsmotor.

MAKKELIJK POETSEN MET LIFTHENDEL & KNIFE REMOVER
Een snijmachine wordt meermaals daags gereinigd. Ook daar-
rond werd ernstig gebrainstormd bij I-RON /BELGIANCUTTING.
De PRO 35 heeft een (optionele ) lifthendel. Met deze hendel hef 
je met één hand je machine omhoog voor een makkelijke reini-
ging, ook onder je machine!
Dan heb je de (optionele ) ‘knife remover’: in drie seconden haal 
je het mes veilig van de machine voor een grondige poetsbeurt. 
“Bij klassieke snijmachines daarentegen is de befaamde veilig-
heidsring rond het mes  een bron van bacterievorming omdat je 
niet tussen de ring het mes geraakt.”
Met de Knife remover is dit verleden tijd.

Makkelijke reiniging dankzij het liftsysteem

ANTIKLEEF BODY & MES, INGEBOUWD SLIJPAPPARAAT
De I-RON PRO 30 en 35 ogen mooi in de (optionele) matzwarte 
Teflon uitvoering. 
Maar wat meer is: in deze clean-coatversie (CC versie ) zijn de 
body en onderdelen (inclusief het mes) van antikleefmateriaal. Er 
blijven geen restjes meer kleven. 
En nog een extraatje: u hoeft niet langer naar Uw slijpapparaat 
te zoeken. 
De I-RON PRO heeft een ingebouwde one-touch slijpapparaat 
dat uw mes in 6 seconden slijpt onder de perfecte hoek.

De nieuwe I-RON PRO 30 en 35 maken flinterdunne sneetjes en 
er blijft geen onversneden stukje over

DE I-RON MAN
Weetje: de naam refereert aan de Triatlonwedstrijd op Hawaï: de 
Ironman. De I-RON-toestellen willen dan ook de beste zijn in hun 
categorie.

BEL OF MAIL 
Belgiancutting heeft partner / dealers over heel België  die onze  
I-RON-snijmachine, verkopen en tijdens en na de garantie onder-
houden en U van een technische dienst voorzien. 
Ontdek wat het toestel allemaal te bieden heeft. 
Dit kan in Wommelgem bij Antwerpen (warehouse ) of in het 
democenter op Trade Mart Brussels (beiden steeds na afspraak) 
of bij één van onze partner dealers. 

Stuur een mail naar ronny@belgiancutting.be of 
info@i-ron.be of bel 0477/403.277 voor de dichtstbijzijnde dea-
ler. Wij begeleiden U graag bij de aankoop van Uw persoonlijke 
I-RON snijmachine.

BELGIANCUTTING 
I-RON SNIJMACHINES 
WWW.I-RON.BE 
0477/403.277
Uilenbaan 88 / 9 2160 Wommelgem (Antwerpen ) 
Info@i-ron.be ronny@belgiancutting.be



Traceerbaarheid met lotnummers voor 2022

PRIJSBEREKENINGSPERIODES 2022

week lotnummer van maandag tot en met zondag

1 122 03/01/2022 09/01/2022

2 222 10/01/2022 16/01/2022

3 322 17/01/2022 23/01/2022

4 422 24/01/2022 30/01/2022

5 522 31/01/2022 06/02/2022

6 622 07/02/2022 13/02/2022

7 722 14/02/2022 20/02/2022

8 822 21/02/2022 27/02/2022

9 922 28/02/2022 06/03/2022

10 1022 07/03/2022 13/03/2022

11 1122 14/03/2022 20/03/2022

12 1222 21/03/2022 27/03/2022

13 1322 28/03/2022 03/04/2022

14 1422 04/04/2022 10/04/2022

15 1522 11/04/2022 17/04/2022

16 1622 18/04/2022 24/04/2022

17 1722 25/04/2022 01/05/2022

18 1822 02/05/2022 08/05/2022

19 1922 09/05/2022 15/05/2022

20 2022 16/05/2022 22/05/2022

21 2122 23/05/2022 29/05/2022

22 2222 30/05/2022 05/06/2022

23 2322 06/06/2022 12/06/2022

24 2422 13/06/2022 19/06/2022

25 2522 20/06/2022 26/06/2022

26 2622 27/06/2022 03/07/2022

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

AANKOPEN VERKOOPPRIJZEN

PERIODE VAN TOT VAN TOT

1 06/12/2021 02/01/2022 10/01/2022 06/02/2022

2 03/01/2022 30/01/2022 07/02/2022 06/03/2022

3 31/01/2022 27/02/2022 07/03/2022 03/04/2022

4 28/02/2022 27/03/2022 04/04/2022 01/05/2022

5 28/03/2022 24/04/2022 02/05/2022 29/05/2022

6 25/04/2022 22/05/2022 30/05/2022 26/06/2022

7 23/05/2022 19/06/2022 27/06/2022 24/07/2022

8 20/06/2022 17/07/2022 25/07/2022 21/08/2022

9 18/07/2022 14/08/2022 22/08/2022 18/09/2022

10 15/08/2022 11/09/2022 19/09/2022 16/10/2022

11 12/09/2022 09/10/2022 17/10/2022 13/11/2022

12 10/10/2022 06/11/2022 14/11/2022 11/12/2022

13 07/11/2022 04/12/2022 12/12/2022 08/01/2023

jan/23 05/12/2022 01/01/2023 09/01/2023 05/02/2023

week lotnummer van maandag tot en met zondag

27 2722 04/07/2022 10/07/2022

28 2822 11/07/2022 17/07/2022

29 2922 18/07/2022 24/07/2022

30 3022 25/07/2022 31/07/2022

31 3122 01/08/2022 7/08/2022

32 3222 08/08/2022 14/08/2022

33 3322 15/08/2022 21/08/2022

34 3422 22/08/2022 28/08/2022

35 3522 29/08/2022 40/09/2022

36 3622 05/09/2022 11/09/2022

37 3722 12/09/2022 18/09/2022

38 3822 19/09/2022 25/09/2022

39 3922 26/09/2022 02/10/2022

40 4022 03/10/2022 09/10/2022

41 4122 10/10/2022 16/10/2022

42 4222 17/10/2022 23/10/2022

43 4322 24/10/2022 30/10/2022

44 4422 31/10/2022 06/11/2022

45 4522 07/11/2022 13/11/2022

46 4622 14/11/2022 20/11/2022

47 4722 21/11/2022 27/11/2022

48 4822 28/11/2022 04/12/2022

49 4922 05/12/2022 11/12/2022

50 5022 12/12/2022 18/12/2022

51 5122 19/12/2022 25/12/2022

52 5222 26/12/2022 01/01/2023

1 123 02/01/2023 08/01/2023

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.
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Loonbarema van toepassing vanaf 1 januari 2022

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 9,29 9,57 9,81 10,06 10,33 10,58

17 10,27 10,58 10,85 11,13 11,43 11,71

18 13,23 13,63 13,98 14,33 14,72 15,08

19 13,23 13,63 13,98 14,33 14,72 15,08

20 13,23 13,63 13,98 14,33 14,72 15,08

21 13,23 13,63 13,98 14,33 14,72 15,08

na 4 jaar 13,36 13,77 14,12 14,47 14,87 15,23

na 8 jaar 13,49 13,90 14,26 14,61 15,01 15,38

na 12 jaar 13,62 14,04 14,40 14,76 15,16 15,53

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 9,20 9,48 9,72 9,97 10,24 10,49

17 10,18 10,49 10,76 11,04 11,34 11,62

18 13,14 13,54 13,89 14,24 14,63 14,99

19 13,14 13,54 13,89 14,24 14,63 14,99

20 13,14 13,54 13,89 14,24 14,63 14,99

21 13,14 13,54 13,89 14,24 14,63 14,99

na 4 jaar 13,27 13,68 14,03 14,38 14,78 15,14

na 8 jaar 13,40 13,81 14,17 14,52 14,92 15,29

na 12 jaar 13,53 13,95 14,31 14,67 15,07 15,44

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 9,37 9,65 9,88 10,17 10,39 10,66

17 10,37 10,67 10,93 11,25 11,49 11,79

18 13,35 13,74 14,08 14,49 14,80 15,19

19 13,35 13,74 14,08 14,49 14,80 15,19

20 13,35 13,74 14,08 14,49 14,80 15,19

21 13,35 13,74 14,08 14,49 14,80 15,19

na 4 jaar 13,48 13,88 14,22 14,63 14,95 15,34

na 8 jaar 13,62 14,01 14,36 14,76 15,09 15,49

na 12 jaar 13,75 14,15 14,50 14,92 15,24 15,64

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 9,28 9,56 9,79 10,08 10,30 10,57

17 10,28 10,58 10,84 11,16 11,40 11,70

18 13,26 13,65 13,99 14,40 14,71 15,10

19 13,26 13,65 13,99 14,40 14,71 15,10

20 13,26 13,65 13,99 14,40 14,71 15,10

21 13,26 13,65 13,99 14,40 14,71 15,10

na 4 jaar 13,39 13,79 14,13 14,54 14,86 15,25

na 8 jaar 13,53 13,92 14,27 14,69 15,00 15,40

na 12 jaar 13,66 14,06 14,41 14,83 15,15 15,55

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 2022 dienen de lonen verhoogd te worden met met een indexverhoging van 3,58 % en een forfaitaire verhoging van 
0,4 % De eventuele loonsverhoging  dient toegepast te worden op de baremieke uurlonen en op de werkelijk uitbetaalde lonen.

 DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ | 59



SCHORSENEREN

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!

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.

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 een sei-
zoensvisje. 

BLANQUETTE VAN KIP MET SCHORSENEREN

Blanquette de veau is de klassieker, maar ook met kip maak je 
er een lekker gerecht van. Combineert perfect met schorsene-
ren. 

Ingrediënten
1 blik gesneden schorseneren (500 g met vocht)
500 g kipfilet
40 g boter
2 sjalotten
20 cl ontvette gevogeltebouillon
10 cl zure room
1 afgestreken lepel bloem (20g)
zout en peper
verse dragon

Schorseneren klaarmaken wordt een eitje met deze tips. Vergeet rapen en pastinaken! Wie echt wil 
uitpakken met een vergeten groente gaat in februari voor schorseneren. De smaak van deze winter-
topper doet wat denken aan de zachte nootachtige smaak van de asperge. Verse schorseneren zien 
eruit als lange, dunne witte wortels met een zwarte schil. Dat zwarte jasje maakt ze wat moeilijker 

om te schillen, maar zorgt er ook voor dat ze wel een week lang goed blijven in je koelkast.
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Recept
Laat de schorseneren uitlekken. Snijd de kip in blokjes van 
ongeveer 3 cm.
Smelt de helft van de boter in een pan. Bak de kippenblokjes 3 
minuten tot ze goudbruin kleuren en haal ze dan uit de pan. 
Doe de rest van de boter en de fijngesneden sjalot in de pan 
en laat 2 minuten fruiten.
Bestrooi met bloem. Doe er de gevogeltebouillon en de zure 
room bij. Kruid naar smaak met peper en zout.
Meng goed en laat de pan nog 10 minuten op het vuur staan 
zonder deksel tot de saus voor de helft is ingekookt.
Meng de kippenblokjes samen met de schorseneren onder de 
saus. Laat nog 5 minuten stoven op een zacht vuur met het 
deksel op de pan.
Bestrooi met enkele blaadjes dragon en dien op met gekookte 
aardappelen of aardappelpuree.

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 voorkomen. 
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.

RAVIOLI MET SCHORSENEREN EN GEFLAM-
BEERDE BOSCHAMPIGNONS
Zo heb je schorseneren nog nooit gegeten! Deze ravioli met 
schorseneren en geflambeerde champignons is het perfecte 
recept voor tijdens de feestdagen.

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.
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Maak een roux met de boter en de bloem. Giet er 1 liter van het 
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.

BOERENKOOLPUREE MET SCHORSENEREN EN 
KALFSLAPJE
Schorseneren met boerenkoolpuree en kalfslapje is een echte 
aanrader.

Ingrediënten
800 g bloemige aardappelen
400 g boerenkool
500 g schorseneren
1 citroen
200 g gerookte spekblokjes
4 kalfslapjes
2 el bloem
scheutje melk
Belgische pickles
nootmuskaat
boter
peper en zout

Recept
Schil de aardappelen en kook ze gaar in licht gezouten water.
Verwijder de harde nerven van de boerenkool en snij de kool-
bladeren in reepjes. Kook ze 10 minuten in licht gezouten 
water.
Bekijk zeker onze video 'Hoe schorseneren schillen' met duide-
lijke stap-voor-stap instructies.
Vul een kom met koud water, pers er een halve citroen in uit en 
leg er de uitgeknepen citroenhelft in. Doe keukenhandschoe-
nen aan en schrob de schorseneren met een borsteltje schoon. 
Snijd de topjes weg en schil ze met een dunschiller. Snijd in 
stukken van 4 cm en leg ze meteen in het citroenwater zodat 
ze geen kans krijgen om te verkleuren.
Vul nog een kookpot met water en pers er de andere helft van 
de citroen in uit. Voeg de bloem toe en los op met de garde. 
Breng aan de kook. Leg er de schorseneren in en kook ze beet-
gaar in 15 à 20 min. Check met een mesje.
Bak de spekblokjes in een droge koekenpan krokant. Stamp de 
aardappelen met een scheutje melk en een klontje boter tot 
puree. Stoof de uitgelekte kool in wat boter op een zacht vuur 
aan. Voeg de gegaarde schorseneren toe en bak even verder. 
Kruid met peper en zout. Meng de kool met de schorseneren 
en de spekjes door de aardappelpuree. Breng verder op smaak 
met peper, zout en nootmuskaat.
Kruid de kalfslapjes met peper en zout en bak ze goudbruin en 
gaar in hete boter. Serveer bij de boerenkoolpuree met schor-
seneren. Geef er de pickles bij.
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MAC & CHEESE MET SCHORSENEREN
Geniet van een overheerlijk melkmoment met deze mac & 
cheese met schorseneren. Op en top comfort food om van te 
smullen!

Ingrediënten
1 zak schorseneren (1 kg)
een scheut azijn
300 ml melk voor de schorseneren
water
2 laurierblaadjes
enkele takjes verse tijm
nootmuskaat
peper en zout
300 à 400 g macaroni
30 g boter
40 g bloem
600 ml melk voor de bechamelsaus
100 g gemalen kaas (bv. Nazareth Classic) 
200 g gezouten ontbijtspek, in stukjes gesneden
een beetje boter
de blaadjes van enkele takjes verse tijm

Recept
Kuis de schorseneren. Spoel eerst de aarde die aan de schorse-
neren hangt af onder de kraan met behulp van een borsteltje. 
Daarna schil je ze best met een dunschiller. Zorg dat alle zwar-
te schil verwijderd is en spoel ze nog eens zeer goed.
Snijd in stukken van ongeveer 5 cm. Als de schorseneren heel 
dik zijn, halveer ze dan in de breedte. Leg de stukjes schorse-
neren in een kom met water met een scheut azijn. Zo blijven ze 
mooi wit.
Zet een grote pot op het vuur. Doe hierin 300 ml melk en 300 
ml water. Kruid met peper en zout en een snuif nootmuskaat. 
Voeg de schorseneren (zonder het azijnwater!), de laurier-
blaadjes en de takjes tijm toe. Breng zachtjes aan de kook. Laat 
ongeveer 15 min. onder deksel zacht koken.
Verwarm de oven voor op 180°C.
Kook de macaroni volgens de instructies op de verpakking.
Maak nu de bechamelsaus. Smelt de boter in een pot, doe de 
bloem erbij tot je droge klontertjes krijgt. Roer tot je de geur 
van versgebakken koekjes ruikt en voeg de melk toe. Breng al 

roerend aan de kook en laat kort doorkoken. Neem van het 
vuur en meng de kaas door de bechamelsaus. Kruid met peper 
en zout en eventueel wat nootmuskaat.
Bak het spek in een beetje boter.
Als de schorseneren klaar zijn, giet ze dan af en verwijder de 
tijmtakjes en laurier. 
Doe nu alles samen in een grote kom: de macaroni, kaassaus, 
schorseneren en het spek. Meng alles goed en verdeel over een 
ovenschaal.
Zet nog zo’n 15 minuutjes in de oven en werk af door 
kort te grillen voor een krokant korstje. Serveer en 
werk af met enkele blaadjes verse tijm.

CI-5 Compacte cashrecycler  

CI-5 AUTOMATISEERT DE AFHANDELING VAN CASH 
GELD OM KLANTEN ZO EFFICIËNT EN VEILIG 

MOGELIJK TE BLIJVEN BEDIENEN

Voor bijkomende informatie neem gerust 
contact met ons op 02 749 96 30.
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OPENINGSWOORD
Om 8 uur start onze ondervoorzitter Norbert Van Speybroeck 
de avond met een welkomstwoord en dank voor de gastvrije 
ontvangst. Vervolgens worden de agendapunten overlopen.
Met zijn 33 lentes is Cédric Mortier van de gelijknamige slage-
rij de jongste beenhouwer die de prestigieuze titel Beste 
Beenhouwer van België vier jaar lang mag dragen. “Dit geeft 
enorm veel voldoening voor al het harde werk dat we met ons 
team elke dag leveren", zegt Cédric.

Op woensdagavond 10 november 2020 
om 19u30  werden de leden ontvangen door de 
voorzitter van Gent Marc Haegeman. 
Aan de ingang was er bij het binnenkomen een 
controle op het COVID-19 save ticket . Dit alles in 
overeenstemming met de COVID-19 normen bij de  
aanwezigheid van meer dan 50 personen.

Beenhouwers van Gent en omliggende 
gaan op bezoek bij Cédric Mortier, de 

Beste Beenhouwer van België 

Norbert Van Speybroeck 

Marc Haegeman.

REPORTAGE TEKST EN FOTO'S: J. VERMAELEN
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Daarna geeft hij een toelichting over de historiek van de slage-
rij. “Ruim 130 jaar & 5 generaties lang streven we er naar om 
kwaliteit aan onze klanten te bieden”, aldus Cédric. 
Zijn passie voor ambachtelijke zelfgemaakte vleeswaren zit in 
het bloed van vader (Hendrik Mortier) op zoon en ook een 
stukje van moeder (Veronique).
Cédric: Alles begint bij de keuze van het beste vlees daarom 
hebben wij een samenwerking met BRASVAR, het betere var-
kensvlees met een unieke, karaktervolle smaak. Dit resulteert in 
een smaakvol eindproduct. 
Met onze nieuwe winkel willen wij een stapje voor zijn op onze 
tijd en inspelen op de nieuwe noden van onze klanten.
Bij ons vindt u alles onder 1 dak: een uitgebreid assortiment uit 
de slagerij en traiteur, vers fruit & groenten, een ruim aanbod 
aan kazen en enkele klassiekers uit de bakkerij.
Het paradepaardje is de rauwe ham die in grote aantallen in de 
glazen ruimte hangen te drogen, klanten komen van overal om 
dit product te proeven. Momenteel kunnen we niet volgen in de 
productie en is er terug ruimte te kort. Vader Hendrik gaf een 
toelichting over deze hammen. Het is een familierecept dat de 
smaak zo uniek maakt en de sleutel is  van het grote succes.

Daarna volgde nog even een dankwoord van zoon Cédric aan 
zijn ouders. Ondertussen werden de leden verwend met heer-
lijke tapashapjes, gemaakt met het overheerlijke varkensvlees 
van BRASVAR. Dit konden we dan ook royaal doorspoelen met 
het exclusieve bier van BRASVAR of met andere frisdranken, 
waarvoor dank.

Cédric Mortier Vader Hendrik
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VLEESHANDEL VERCARO PUUR AMBACHT
Vercaro is een vleesverwerkend bedrijf dat alles in het werk stelt 
om uit te blinken in superieure kwaliteit en klantgerichte produc-
ten en versnijdingen. Het unieke aan Vercaro is dat we van begin 
(boerderij – veehandel) tot eindproduct (uitsnijderij – vleeshan-
del) alles in eigen beheer uitbaten en zodoende het volledige 
productieproces onder controle hebben.
Dit biedt ons de zekerheid enkel en alleen met kwaliteitsvlees te 
werken.

Zaakvoerder Dirk Vercauteren en de regio verantwoordelijke 
gaven een samenvatting over het aanbod van producten en de 
trends in de slagerij. 
Levering bij onze slagers kan meermaals per week. -  We voor-
zien in een volledig eigen gamma aan traditionele producten 
zoals rund-, kalf-, lam-, varkensvlees, gevogelte, wild en buiten-
landse specialiteiten, dry-aged entrecotes en nog veel meer. 

Naast onze eigen traditionele producten zoals rund, kalf, lam, 
varken, gevogelte en wild, welke op maat geportioneerd wor-
den, bieden we hier ook een ruim assortiment van artisanale 
vleesbereidingen (Zoals de hamburgers gemaakt met snijlingen 
van het dry-aged vlees en gebakken op de green Egg BBQ die 
we die avond overvloedig mochten proeven en gepruimd wer-
den door de leden).
Alsook allerlei andere binnen- en buitenlandse specialiteiten.
Op de vraag van de voorzitter over klimaat neutraal kweken van 
runderen kregen we de toelichting: met speciale aandacht voor 
diervriendelijkheid, duurzaamheid en uitgebalanceerde gezonde 
voeding, produceren we ons Vercaro-rund.
Duurzaamheid: restproducten zoals Bier draft v/d brouwerij 
Huyghe te Melle, pulp, aardappelen, worden mee in het rantsoen 

verwerkt; aanvoer van ons voeder binnen een straal van max. 
250 km van onze hoeve; hergebruik van hemelwater voor het 
reinigen; geen gebruik van *GGO’s. (*Genetisch Gemodificeerd 
Organisme).

BRASVAR VARKENSVLEES
AUTHENTIEK VARKENSVLEES V/D BOVENSTE PLANK

De zaakvoerders Kristof Verschelde en Angelique Dobbels 
gaven toelichting.
BRASVAR Varkensvlees is smaakvol, mals én sappig. Ons var-
kensvlees heeft een unieke, karaktervolle smaak. Zorgzaam en 
ecologisch gekweekte BRASVAR’kens garanderen keer op keer 
een lekker stukje vlees op uw bord. 
Angelique Dobbels geeft toelichting hoe het vertrouwen met de 
familie Mortier is ontstaan, vader Hendrik Martier van Slagerij 
Mortier was de 1ste klant bij BRASVAR en staat zo mee aan de 
basis van het ontstaan en de verdere ontwikkeling.
BRASVAR Varkensvlees heeft een unieke, karaktervolle smaak. 
Keer op keer ware pareltjes op uw bord. Maar hoe komt 
BRASVAR nu aan die heerlijke smaak? Mensen gaven vroeger 
“bras” aan hun varkens: aardappelen, draf en maïs, aangevuld 
met graan, olijfolie en vers hooi. Omdat we houden van die 
authenticiteit, krijgen onze varkens diezelfde natte voeding. 
Bovendien zijn de varkens van nature heel gezond. De keuze 
voor een Duroc-beer, in combinatie met deze Bras voeding, 
resulteert in zeer smaakvol en sappig vlees.
BRASVAR overstijgt zo de smaakverwachtingen van varkens-
vlees, elke keer opnieuw.
Het smakelijk stukje varkensvlees uit Nevele heeft een mooie 
gemarmerde structuur en bakt mooi bruin in de pan. 
Naast het verse vlees is er nu ook een aanbod gekookte, gebak-
ken en gedroogde vleeswaren waarmee de culinaire toepassin-
gen worden uitgebreid. 
BRASVAR is de favoriete keuze van slagers, sterrenchefs en hob-
bykoks.
TAPAS schotels: De aanwezige leden konden deze producten 
voluit proeven en genieten van de heerlijke smaken van deze 
ambachtelijke vleeswaren. Waarvoor onze dank.

Dirk Vercauteren
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DOSEERMACHINES BELDOS 
Betaalbare oplossingen voor doseren, injecteren, decoreren en 
overpompen. Voor een snelle, vlekkeloze en makkelijke produc-
tie!
Zaakvoerder Rudy Van der Linden kwam persoonlijk zijn toestel 
demonstreren. 
Beldos N.V. is een toonaangevend ontwerper en fabrikant van 
doseermachines, opvoerpompen en patisserie-toepassingen 
voor bakkerijen, slagerijen en voedselfabrikanten en dit wereld-
wijd. -  Het bedrijf werd opgericht in België in 2001 door Rudy 
Van der Linden. Rudy is een uitermate innovatief ontwerper en 
technicus.
Menig leden zijn al in het bezit van zo een toestel en zouden het 
niet meer kunnen missen, verschillende aanwezigen overwogen 
de aanschaf van dit toestel.
Historiek: in 1978 begon Rudy zijn eigen bakkerij “Van der 
Linden” in Brasschaat. 
Hij wilde zijn kennis van patisserie combineren met zijn know-
how van elektromechanica. Dat resulteerde in 1996 in de uit-
bouw van de Filler Systems Europe Company. Rudy importeerde 

doseermachines om ze over gans Europa te verkopen.  
Toen hij opmerkte dat er nog ruimte voor verbetering was in de 
bouw van dit soort machines, richtte hij in 2001 zijn eigen ont-
werp- en productiebedrijf op. 
Rudy’s ervaring in de bakkerijsector, zijn kennis van de noden in 
de sector en zijn technische knowhow maken het mogelijk om 
unieke machine uitrustingen te produceren.
Wij danken de heer Rudy Van der Linden voor zijn persoonlijk 
inzet & demo.

Rudy Van der Linden



68 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 

RONDLEIDING IN HET ATELIER VAN SLAGERIJ MORTIER
Zaakvoerder Céderic Mortier en echtgenote Laura geven na de 
demo’s graag een rondleiding in het atelier en zijn bijhorende 
ruimtes. Dit alles met de nodige uitleg en antwoorden op de 
vragen van de aanwezige leden. 

Het siert hen dat ze zo open zijn over hun zaak en er niet voor 
terugdeinzen om details prijs te geven die de aanwezige leden 
waardeerden.

Vervolgens was het genieten van het lekker gebakken BBQ-
vlees en een drankjes.

Verder danken we alle firma’s voor hun medewerking aan deze 
avond.

Céderic Mortier “De Beste Beenhouwer van België” & dame 
Laura
VERCARO Vleeshandel uit Wetteren
BRASVAR Varkensvlees uit Nevele
BELDOS Doseermachines uit Kapellen
WIMAG Winkelinrichtingen uit Knesselare

Tot slot betreuren we de  het niet nakomen van de gemaakte 
afspraken door de firma IMAGOPACK. Niemand ter beschikking 

stellen voor de geplande demo die avond (het was een feestdag 
de dag nadien en geen enkele vertegenwoordiger wou komen 
die avond, laat staan de persoonlijke regioverantwoordelijke of 
werkgever zelf ). Zelfs de zaakvoerder stuurde zijn kat en liet ons 
in de kou staan wat we als bestuur van de Slagersbond van Gent 
ten sterkste betreuren! Waren gratis vermeld op alle verzonden 
nieuwsbrieven en kregen zelfs nog geen dankwoord of laat 
staan een financiële compensatie als Slagersbond. Dit even ter 
informatie naar de leden toe welke support je mag verwachten 
van de firma IMAGOPACK
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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 10 JAN 2022 

Te gebruiken prijsvorken
REFERENTIEPERIODE

06/12/2021 tot 12/12/2021
13/12/2021 tot 19/12/2021
20/12/2021 tot 26/12/2021
27/12/2021 tot 02/01/2022

Te gebruiken prijsvorken
RUNDVLEES

 Cat Half dier Achterkwartier Voorkwartier

 1 € 7,13 en + € 8,54 en + € 3,98 en +

 2  € 6,61 tot minder dan € 7,13  € 7,41 tot minder dan € 8,54  € 3,53 tot minder dan € 3,98 

 3  € 5,40 tot minder dan € 6,61 € 6,63 tot minder dan € 7,41  € 3,01 tot minder dan € 3,53 

 4  € 4,36 tot minder dan € 5,40 € 6,15 tot minder dan € 6,63 € 2,77 tot minder dan € 3,01

 5 minder dan € 4,36 minder dan € 6,15 minder dan € 2,77

VARKENSVLEES
 Cat. Half dier

 1 € 2,26 en +

 2 € 2,14 tot minder dan € 2,26 

 3 minder dan € 2,14

NIEUWE PRIJSVORKEN VOOR EEN NIEUWE VERKOOPPERIODE

BERICHT AAN ONZE 
CORRESPONDENTEN
Onze volgende uitgave ver-

schijnt op 6 feb 2022. 

Alle artikels, mededelingen, 

kleine aankondigingen, bestemd 

voor dit blad, dienen uiterlijk in 

ons bezit te zijn voor 

25 jan 2022. Teksten die na die 

datum toekomen, worden 

erschoven naar de uitgave van 

maart 2022.

DATUM ACTIVITEIT AANWEZIG

22/11/2021 Bureau Leden van het Bureau

22/11/2021 Hoofdbestuur Leden van het Hoofdbestuur

22/11/2021 Provincie West-Vlaanderen: infoavond in Kortrijk I.Claeys

23/11/2021 FAVV: Overlegplatform dierlijke bijproducten I.Claeys

23/11/2021 VLAM : sectorgroep runderen C.Vos

24/11/2021 FAVV: Raadgevend Comité J.-L. Pottier

25/11/2021 Raad van Beheer Belbeef C.Vos

2/12/2021 Saveurs & Métiers C.Vos

09/12/2021 Bepork C.Vos

13/12/2021 Saveurs & Métiers C.Vos

WAT DOET DE LANDSBOND?

FAMILIEHOEKJE
OVERLIJDENS

Wij hebben de droeve plicht u het 
overlijden te melden van de heer Lionel 

Viaene, vader van Marnick Viaene, 
voorzitter van de Slagersbond van Ieper.

De redactie van “De Belgische 
Beenhouwerij” biedt de achtbare 

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

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



Leg de kalfslapjes open op de werktafel.
Beleg eerst met de ham en dan de kaas.
Plooi strak dicht.
Haal door de Batter & shake.
Haal door de Schnitzelmix cordon bleu.

320 g Verstegen Schnitzelmix cordon bleu  
1 zakje Verstegen Batter & shake 
1 kg kalfslapjes
150 g kaas: neem een lekker blue cheese of de helft 
jong belegen
200 g gekookte beenham 
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Cordon bleu 
de bleu

Cordon bleu surf 
& turf/zalm

320 g Verstegen Batter & shake 
1 zakje Verstegen Schnitzelmix cordon bleu 
1 kg kalfslapjes
200 g gerookte zalm
120 g jong belegen Gouda

Leg de kalfslapjes op de werktafel.
Beleg met de zalm.
Beleg de zalm met de Gouda kaas.
Plooi mooi dicht.
Haal door de Batter & shake.
Paneer met de Schnitzelmix cordon bleu.
Voor extra dimensie : kruid de zalm af met dilletopjes 
of bestrijk de kaas met wat graanmosterd.



1 kg dunne kalkoenlapjes 
320 g Verstegen Schnitzelmix Praag 
1 zakje Verstegen Batter & shake 

Haal de kalkoenlapjes door de Batter & shake.
Paneer met de Schnitzelmix Praag.
Veggie variant: schijven aubergine in de
lengte doorsnijden met de schil en even grillen : 
afkoelen en afwerken zoals klassieke schnitzel

Prager schnitzel 
kalkoen

Verstegen Connoisseur Yoghurt garlic sauce 
Praagse kalkoenschnitzel: gebakken en in reepjes gesneden 
komkommerschijfjes 
geraspte wortel
rucola
gemengde sla
geraspte rode biet 
citroen of limoenpartje
afwerken met bieslook of kervel

Maak mooie schoteltjes met telkens 1 schnitzel.
Maak een mooie salade met de verschillende groentjes.
Dresseer hierover de gesneden schnitzelreepjes.
Werk af met bieslook of kervel en de Yoghurt Garlic sauce.

Praagse 
kalkoensalade
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Verstegen Spices & Sauces nv • Wayenborgstraat 12 • 2800 Mechelen • tel. +32 (0)15 21 09 75 • specerijen@verstegen.be • www.verstegen.be

Heerlijk 
variëren met 
de Verstegen 
schnitzelmixen!
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