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De vakbeurs Saveurs & Métiers sloot nog maar net de deuren of 
we zijn al volop aan de gang met de voorbereidingen van BIBAC 
PLUS, de vakbeurs voor de slagers en bakkers, die in het najaar 
in Antwerpen doorgaat. 

Wij hopen daar het succes van onze wedstrijd het Gouden Mes 
te kunnen evenaren. Een record van 16 leerlingen uit de diverse 
Waalse en Brusselse opleidingscentra (CEFA en EFP) gingen de 
strijd op Saveurs & Metiers aan om het fel begeerde GOUDEN 
MES te veroveren. 

Onze juryleden waren aangenaam verrast door zoveel competi-
viteit onder de deelnemers. Uit het enthousiasme van zowel 
leraars als leerlingen blijkt eens te meer het nut van onze wed-
strijden. We zijn dan ook best fier dat de wedstrijd zoveel bijval 
kent bij onze scholen maar ook dat onze sponsoren gul zijn met 
prijzen als het over de toekomst van ons beroep gaat.

Editoriaal

In dit nummer

Ook onze paté wedstrijd kende een groot succes. Onze juryle-
den waren ook hier enthousiast over de inzendingen. 

Om het slagersberoep bij het grote publiek in een positief dag-
licht te plaatsen, organiseren wij traditiegetrouw net na de 
paasvakantie, in de week van 16 tot 22 april 2019, voor de 9de 
keer DE WEEK VAN DE SLAGER. 

Steeds meer leden doen mee en de WEEK VAN DE SLAGER 
krijgt ook stilaan meer aandacht in de pers. 

Heel wat scholen die in 2018 een bezoek aan een plaatselijke 
slagerij planden, hebben hun aanvraag om terug op bezoek te 
komen al gedaan. Indien je nog geen klasjes over de vloer krijgt, 
is het nu het moment om de lagere school uit je omgeving te 
contacteren en te zorgen dat zij bij jou op bezoek komen.

Het draaiboek en alle info aangaande de organisatie van  
DE WEEK VAN DE SLAGER kan je vinden op onze website 
www.deweekvandeslager.be.

Ik hoop dat jullie allemaal geregistreerd zijn (via de website 
www.deweekvandeslager.be) en massaal het gratis educatief 
promotiemateriaal dat de sector in samenwerking met VLAM 
gemaakt heeft bestellen. Op pag. 16 van dit blad vind je een 
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bestelformulier voor de folders die de leerlingen op een 
speelse manier kennis laat maken met de noodzaak van 
vlees in een gezond voedingspatroon. 

De folders zijn op pedagogische wijze samengesteld door 
de medewerkers van de drukkerij van Averbode die ook 
andere schoolmagazines uitgeeft en dus met kennis van 
zaken educatief materiaal maakt.

Tot slot geef ik deze week graag nog een vette rode kaart 
aan de kabinetten van Mevrouw Crevits (ondewijs) en van 
de heer Van Deurzen (welzijn en volksgezondheid) voor hun 
schaamteloze tackle op de vleesketen.

Ik weet niet wat die mensen bezielde om scholen – en daar-
bij dus jongeren die alle mogelijke bouwstoffen nodig heb-
ben voor een gezonde toekomst - aan te zetten om geen 
vleeswaren meer op de boterhammekes toe te laten in onze 
Vlaamse scholen.

Dat men van overheidswege een laagje mayonaise promoot 
in plaats van een schelleke ham is des te verwerpelijker.
Hopelijk vinden ze vlug hun gezond verstand terug en zien 
ze in dat ze spelen met de gezondheid van onze jeugd !

Gelukkig weten onze klanten wat gezond en lekker is en 
begint de man in de straat de berichten van de anti-vlees-
lobby stilaan belachelijk te vinden.

Carine Vos

Colofon
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De afgelopen weken waren de klimaatbetogingen 
van duizenden jongeren onophoudelijk in het 
nieuws. Zij komen massaal op straat om te beto-
gen tegen de klimaatmaatregels die door onze 
regeringen genomen – of in hun ogen niet geno-
men – worden. Een mooi initiatief ware het niet 
dat ook in hun discours het eten van vlees gezien 
wordt als niet goed voor onze planeet.

Hieruit blijkt dat er nog veel werk aan de winkel is 
en dat we moeten blijven uitleggen dat het eten 
van vlees levensnoodzakelijk is en dat de voetaf-
druk van Belgisch vlees een stuk lager ligt dan in 
de rest van de wereld. 

Zij stellen dat de voedingsindustrie tot de meest 
vervuilende factoren van onze planeet behoort. 
Daarnaast wordt het doden van onschuldige die-
ren en het dierenwelzijn als bepalende factor om 
geen vlees meer te eten, aangehaald. Op radio en 
TV wordt met de meest afschuwelijke verhalen en 
beelden deze stelling gretig bijgetreden door de 
media.

De raad die wij aan onze leden kunnen geven luidt 
BLIJF RESOLUUT AMBACHTELIJK werken! Laat u 
niet beïnvloeden door de grote lobby. Het is beter 
om het assortiment te beperken tot wat je echt 
zelf maakt dan dat je je ziel verkoopt aan  

industriële producten die de klant overal kan vin-
den. 

De ambachtelijke slager moet een uniek assorti-
ment hebben en fier zijn op wat hij zelf in zijn 
eigen atelier maakt. Het blijft noodzakelijk dat we 
aan de klanten uitleggen waar onze producten 
vandaan komen. Oosrpong, herkomst en nabijheid 
worden voor de consument steeds belangrijkere 
criteria om aankopen te doen. Ook het versnijden 
op maat van de klant blijft een belangrijk aspect. 
Iets wat we allemaal doen maar te weinig in de 
verf zetten.

De ambachtelijke slager koopt en verkoopt via de 
korte keten. Onze dieren wordt dichtbij onze 
bedrijven, in perfecte omstandigheden, gekweekt 
en geslacht. Wij zijn geen industriële bedrijven die 
uitzijn op steeds meer winstbejag maar familiale 
bedrijven die weten dat ons product pas goed is 
als het in ideale omstandigheden gekweekt werd. 

Wij moeten blijven uitleggen dat de inspanningen 
van kleinschalige kweek en productie in het eigen 
atelier een prijs heeft maar dat daartegenover 
staat dat de ambachtelijke slagers steeds een eer-
lijke prijs betalen aan de boeren die voor slagers 
kweken. Wij verkopen geen industrieel opgefokte 
varkens of runderen maar hebben met de boeren 
uit de buurt een vertrouwensrelatie wat resulteert 
in eerlijke handel. 

Bovendien doen heel wat slagers zelf inspannin-
gen voor een beter milieu. Denken we maar aan 
de slimme meters op vlak van energieverbruik, de 
vervanging van de TL-lampen door ledlampen, 
warmterecuperatie en afvalwaterzuivering in onze 
ateliers,. ...

Ook op vlak van voedselverspilling staan we in 
onze slagerijen mijlenver van de industrie. Bij onze 
slagers wordt alles verwerkt en opgewerkt. Er is 
omzeggens geen afval. 

WOORD VAN DE VOORZITTERS
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www.mauricemathieu.be

Marktberichten van de prijzen voor levend vee 
MAXIMUMPRIJZEN ZOALS VASTGESTELD OP DE HIERNA VERMELDE MARKTEN

RUNDEREN De prijzen zijn aangeduid in EUR/kg

Week 2/2019 Week 3/2019 Week 4/2019 Week 5/2019

Battice Stieren (S) 2,70 - 3,00 2,70 - 3,00 2,70 - 3,00 2,70 - 3,00

Ciney Stieren dikbil 2,70 - 2,90 2,70 - 2,90 2,70 - 2,90 2,70 - 2,90

Brugge Stieren dikbil 2,90 - 3,05 2,90 - 3,05 2,90 - 3,05 2,90 - 3,05

Vaarzen dikbil 2,70 - 3,00 2,70 - 3,00 2,70 - 3,00 2,70 - 3,00

OPMERKINGEN

Week 2/2019 Kalme aankoop - kalme verkoop

Week 3/2019 Kalme aankoop - kalme verkoop

Week 4/2019 Kalme aankoop - kalme verkoop

Week 5/2019 Kalme aankoop - kalme verkoop

Dit zijn allemaal redenen waarom wij het ambachte-
lijke karakter van onze slagerijen nog meer in de 
verf moeten durven zetten en durven opkomen voor 
ons heerlijk stukje vlees. 

De ambachtelijke slager moet zijn klanten duidelijk 
maken waar hij voor staat. Alleen op die manier 
kunnen we met opgeheven hoofd aan onze klanten 
uitleggen dat dierenwelzijn voor ons even belangrijk 
is dan voor hen en dat wij er – ieder in zijn eigen 
slagerij – alles aan doen om te zorgen dat onze 
voetafdruk zo klein mogelijk blijft. 

Tot slot kunnen we mededelen dat wij Prof. Paelinck 
de opdracht gaven om samen met onze technische 
dienst een studie te maken over de voedselverspil-
ling in onze ambachtelijke slagerijen tegenover die 
in de distributie. Meer daarover later in onze vakbla-
den.

De voorzitters,
Ivan Claeys en Jean-Luc Pottier
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Ismaël, jouw eerste deelname aan de EUROBEEF vakwedstrij-
den ging niet onopgemerkt voorbij. Met maar liefst 4 gouden, 
11 zilveren en 3 bronzen medailles en 3 bekers als rubriekswin-
naar in de categorie gezouten ambachtelijke ham, product op 
basis van gelei en salades ben je een te duchten kandidaat-
winnaar voor de volgende edities. Ook in de Meesterschap-
wedstrijd liet je een goede indruk na en won je de rubrieksprijs 
in de categorie gekookte ham met been. Wellicht ligt dit resul-
taat ook bij jou boven de verwachtingen?
Ismaël: Wij zijn heel fier op het resultaat. Ik had inderdaad niet 
gedacht dat ik het zo goed zou doen. Als je de eerste keer aan 
een wedstrijd deelneemt, weet je bovendien ook niet goed wat 
je te wachten staat. Ik had op voorhand wel gelezen over win-
naars die zich heel goed voorbereiden en maanden bezig zijn 
met de wedstrijd maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb gewoon 
de producten - zoals ik ze verkoop in de winkel - meegenomen 
en laten keuren. Ik was dan ook heel blij met het resultaat. 

Hebben jullie iets gedaan met de wedstrijdresultaten in de 
winkel en was er een return?
Emilie: Zeker en vast. We hebben wat promotie gemaakt, de 
bekers en diploma’s tentoon gesteld in de winkel en de pro-

ducten van kaartjes voorzien waarop het behaalde resultaat 
staat. Dat heeft een enorme inpakt op de klanten en deed de 
verkoop stijgen. 
Ismaël: Er is nog altijd meer vraag naar de winnende produc-
ten. Ik moet echt meer produceren. Onze verkoop is dan ook 
fors gestegen! Het loont echt wel om een goed resultaat neer 
te zetten op de vakwedstrijden. Ik doe dat ook graag en doe 
aan tal van wedstrijden mee. Ik ben nu ook weer ingeschreven 
voor de wedstrijd Paté op Saveurs & Métiers en ik hoop ook 
daar goede punten te scoren. 
 
Geeft dat goesting voor de volgende EUROBEEF in 2021?
Ismaël: Als alles goed gaat, doen we zeker weer mee. Ik weet 
nu hoe de vork in de steel zit en wil nog beter doen. Al heb je 
daar wel stevige concurrentie van de toppers in ons land. Maar 
dat gaat ons niet tegenhouden. We zullen ons beste beentje 
voorzetten en hopelijk weer in de prijzen vallen.

Waar liep jij school?
Ismaël: Ik volgde de slagersopleiding bij ITCA in Suarlée. 
Nadien volgde ik nog tal van opleidingen om bij te leren en me 
te perfectionneren. Na mijn opleiding ging ik aan de slag bij 

In Anloy, een lieflijk dorpje met amper 350 inwoners in de Belgische ardennen, ontmoet ik Ismaël (33) en 
Emilie (29) Martin. Zij baten hier een mooie slagerij uit. 

Aan de overkant van de straat, in de Ferme de la Chestelle, kweekt vader Jacky Martin de runderen voor de 
slagerij. Het is hier dat Ismaël de liefde voor het vak te pakken kreeg. Als jonge gast zag hij hoe de dieren met 

heel veel liefde groot gebracht werden om later geslacht te worden. Van jongsaf is Ismaël betrokken bij de 
kweek van runderen en het slachten ervan. Dit jonge koppel gaat er dan ook prat op dat het rundvlees dat in 

de beenhouwerij verkocht wordt, ook vlak naast de deur, in de ouderlijke boerderij, gekweekt werd.

Ismaël Martin, Aloy

REPORTAGE
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TEKST EN FOTO'S: CARINE VOS 

een ambachtelijke slager in het hartje van de Ardennen. Terwijl 
ik werkte als slager startte ik ondertussen in bijberoep als trai-
teur. Gedurende 12 jaar werkte die combinatie prima. Maar uit-
eindelijk wilde ik zelfstandig slager worden en in september 
2015 opende ik hier een splinternieuwe ambachtelijke slagerij in 
onze nieuwbouwwoning recht tegenover de boerderij van mijn 
ouders. 

Een hele investering....
Ismaël: Al bij al viel dat nogal mee. Dit is een nieuwbouw. Toen 
ik drie en een half jaar gelden als zelfstandige een slagerij wou 
openen, kon de garage gewoon opgegeven worden en op die 
plaats maakten we ruimte voor de nieuwe slagerij. Vermits alles 
nieuw is, hopen we het nog jaren met deze installatie te kunnen 
doen. Het is niet zozeer het gebouw dat dus geld gekost heeft 
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REPORTAGEREPORTAGE
maar vooral de uitrusting van het atelier. Je hebt heel veel 
nodig om goed te kunnen werken en daar kruipt vooral geld in. 
Uiteraard is dat ook een voordeel naar de toekomst toe.

De dag van vandaag moet je ook een ruim atelier hebben om 
gemakkelijk te kunnen werken. 
Ismaël: Onze woning is volledig onderkelderd en in die kelders 
zijn de ateliers voor de slagerij gevestigd. Alles is nieuw en vol-
gens de huidige normen ingericht. Dat is niet alleen leuk wer-
ken maar toekomstgericht ook doordacht.
Het liefst van al maak ik charcuterie. Er is niets leuker dan nieu-
we producten bedenken en die laten proeven door je klanten. Ik 
ben niet zo een uitbeenman, al doe ik dat natuurlijk ook wel. 
Alle diersoorten komen hier in karkas toe en dienen dus uitge-
beend en versneden te worden. Daar kruipt veel werk. Naast 
het werk in de slagerij hou ik me ook bezig met de papierwin-
kel. Een minder leuke job maar dat hoort er nu eenmaal ook bij!

Waar leerde jij de stiel Emilie?
Emilie: Ik heb een gewone schoolse opleiding achter de rug 
waarna ik ging werken en verantwoordelijke was in een verpak-
kingsbedrijf. Toen we elkaar leerden kennen en Ismaël aangaf 
dat hij als slager wou starten, ben ik hem gevolgd. Ismaël heeft 
me alles wat ik moest weten, geleerd. Ik heb ondervonden dat 
dat de beste manier is. Al doende leer je snel. Ik sta vooral in 
voor de bediening van de klanten maar ik werk ook in het ate-
lier. Verder hou ik me ook nog bezig met het papierwerk voor 
het personeel en sta ik een zevental keer per jaar op de markt 
met onze huisgemaakte vleeswaren.

Hebben jullie dan ook een marktwagen?
Emilie: Wij hebben een kleine stand op de markten waar vooral 
regionale producten verkocht worden hier in de streek. Dat is 
heel leuk om te doen omdat je daar andere klanten kan aan-
trekken met je kwaliteitsproducten. Er heerst ook een andere 
sfeer en je komt er vooral mensen tegen die echt op zoek zijn 
naar artisanale producten.Soms ga ik alleen naar de markt, 
soms gaat er iemand van het personeel mee.

Zo komen we naadloos bij het thema personeel.
Ismaël: Wij hebben een klein team waarin wij als koppel uiter-
aard de grootste verantwoordelijkheid op ons nemen. Vermits 
we al dat werk niet alleen aankunnen worden we bijgestaan 
door een verkoopster, een leerjongen en een student. We ver-
staan elkaar goed en het werk verloopt vlot. 

Vertel eens wat meer over Boerderij de la Chestelle?
Ismaël: Rechtover de slagerij staat de boerderij van mijn 
ouders. Mijn vader is altijd bezig geweest met het vetmesten 
van runderen. Mijn mama is verpleegster en werkte dus niet 
mee op de boerderij. Van jongsaf was ik gefacineerd door het 
leven op de boerderij en was ik betrokken bij het vetmesten en 
slachten van de dieren. Wellicht komt mijn interesse voor het 
slagersvak hiervan. In onze familie zijn verder immers geen sla-
gers te vinden. 
Mijn vader kweekt runderen van het parthenaise ras. Een ras 
dat zijn oorsprong in Frankrijk vindt en heel smaakvol is. De 
dieren worden gekweekt en vetgemest op de boerderij. Ze krij-
gen graan geproduceerd op de plaats waar ze vetgemest wor-
den en rijk aan omega 3.

Je kan dus garant staan voor de kwaliteit van het rundvlees. 
Hoe zit dat met andere soorten?
Ismaël: Het varkensvlees wordt op stro grootgebracht en is 
afkomstig van een boerderij hier in de buurt. Pluimvee wordt 
geleverd door een bedrijf uit Bertrix. Hier kiezen wij ook bewust 
voor dieren die ruimte krijgen om te groeien. 

Wat zijn jullie specialiteiten op vlak van vers vlees en vleeswa-
ren?
Ismaël: Alles wat je in onze toonbank ziet is huisgemaakt. Wij 
leggen dat ook aan onze klanten uit omdat we het ambachtelij-
ke karakter van onze zaak heel belangrijk vinden. Op het vlak 
van rundvlees onderscheiden we ons alleen al door het ras dat 
we aanbieden en het feit dat de dieren recht tegenover de 
beenhouwerij gekweekt worden. Ze worden in het plaatselijke 
slachthuis geslacht en hier versneden en verwerkt. Ik kan gerust 
garant staan voor de kwaliteit die mijn vader ons aanbiedt. 
Vermits ons varkensvlees ook in de buurt gekweekt wordt, kun-
nen we hier ook een degelijke kwaliteit garanderen. Wij kopen 
en verkopen in vertrouwen. Onze klanten weten dat en appreci-
eren dat. 
De afdeling bereide gerechten is niet zo groot in de winkel 
omdat daar hier geen cliënteel voor is. In de beginperiode heb 
ik dat wel geprobeerd maar dat liep niet goed. Hier koken de 
mensen nog zelf. Ook op vlak van vleeswaren maken we alles 
zelf. Onze huisgemaakte pensen, onze patés, huisgemaakte 
gekookte ham, onze zouterijwaren,. . worden op de traditionele 
manier met respect voor de verschillende stadia in de produc-
tie, hier in huis gemaakt.
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Onze klanten komen vooral naar hier voor onze ambachtelijke 
producten. Hier vinden ze specialiteiten die ze nergens anders 
kunnen vinden. Wij laten onze klanten ook proeven van nieu-
wigheden en betrekken hen bij de zaak. De ambachtelijke sla-
ger heeft de ongelofelijke troef dat hij dicht bij de klant staat, 
een troef die hij zeker moet uitstpelen. 

Doen jullie ook feestaanneming?
Ismaël: In het seizoen richten we ons zowel in de winkel als 
voor de feestaanneming op bbq maar we doen ook paëllafestij-
nen en bieden onze klanten reeds meer dan 10 jaar catering 
aan voor al hun recepties en banketten: bruiloften, communies, 
familiefeesten, verjaardagen...Wij werken echt op maat van de 
klant. Bij ons is de klant koning. Wil hij/zij warm of koud buffet, 
Ardennen paella, vis paella, tartiflette..., alles is mogelijk. 
Daarnaast bieden wij de klanten ook een ruim assortiment piz-
za’s aan en maken we hele mooie gevulde manden met huisge-
maakte zouterijwaren.Ook onze vleescollis zijn zeer populair. 
We zijn gelegen in een toeristische streek waar heel veel men-
sen een tweede verblijf hebben of een vakantiehuis huren en 
die nemen vaak vlees voor de hele week mee. Er zijn ook heel 
veel Vlaamse toeristen die voor hun vertrek vlees van bij ons 
meenemen en regelmatig terugkomen om vlees en vleeswaren 
bij ons te kopen. 

Hoe zien jullie de toekomst?
Ismaël: Ik ben heel fier op wat wij al hebben maar zou toch in 
de toekomst voorzichtig aan uitbreiding denken. Als de moge-
lijkheid zich voordoet zou ik zeker een tweede slagerij willen 
openen. Ik wil groeien en een nog groter assortiment aanbie-
den aan onze klanten. 
Emilie: Voor mij is het goed zoals het nu is maar als Ismaël een 
tweede winkel wil openen en de mogelijkheden doen zich voor, 
dan zal ik hem uiteraard volgen.
Ismaël: Wij hebben een zoontje van 7 jaar, Augustin, en hij is 
heel graag in de slagerij bezig. Als ik hem zie, zie ik mezelf op 
die leeftijd. Wie weet, we gaan hem zeker niet pushen, maar 
het zou leuk zijn als hij ook in de slagerswereld terecht kwam. 

Ik wens jullie zeker en vast alle succes!

4 t /m 9. 5. 2019
Frankfurt am Main
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Meet the Best
IFFA. Eén wereldvakbeurs, één 
focus: het levensmiddel vlees. Van 
vakbedrijf tot hightech toont dit 
platform voor innovatie de trends 
in de sector voor de komende drie 
jaar. Hier ontmoeten deskundigen 
uit de industrie, de handel en het 
ambacht elkaar – nu voor de 
eerste keer in de nieuwe hal 12.

www.iffa.com

info@belgium.messefrankfurt.com
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Voor meer info: bel Heleen Loones via 078/353 653 of mail heleen.loones@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

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

Kortlopende opleidingen vanaf  FEBRUARI 2019

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:

Maxime Willems 
 - zaakvoerder PROEF Foodlab
 - winnaar Culinaire Innovator 

Award 2017 Gault & Millau in 
categorie ‘Education’

KOKEN MET RESTJES:  
MINIMAL WASTE, MAXIMUM TASTE  
Beperk je afval en genereer meer winst! In deze opleiding maak je als chef kennis met de gastronomische 
opportuniteiten van etensresten. Dat het verder gaat dan het groen van prei gebruiken voor de soep spreekt 
voor zich. Van limonade tot gastronomisch gerecht: Alles komt aan bod op een makkelijk toepasbare 
manier. Zo kan je achteraf aan de slag met de aangeleerde tools.
1 hele dag: op woensdag 20/3/2019 van 9u30 tot 16u - Locatie: Syntra West Roeselare
Prijs: €105 (excl. 21% BTW). Syllabus en grondstoffen inbegrepen.

Bart Syryn
 - zaakvoerder De Heerlijkheid 

in Vladslo
 - hoeveslager

BBQ-SCHOOL: HET VARKEN 
A V O N D -
O P L E I D I N G

Vaak weten we niet meer welke delen van het varken we verkopen en waar deze juist te vinden zijn in het 
varken. Daarom versnijden en verwerken we in deze opleiding een half varken op ambachtelijke wijze. 
Worsten, bloedworst, spiering, varkenshaasjes: Je leert het allemaal van dichtbij kennen. We hopen op mooi 
weer, want na het harde labeur bereiden én proeven we het duurzaam gekweekte varken op de barbecue.
1 sessie: op dinsdag 26/3/2019 van 18u30 tot 21u - Locatie: De Heerlijkheid, Lange Limaertstraat 2, 8600 
Vladslo
Prijs: €96 (excl. 21% BTW). Syllabus en grondstoffen inbegrepen.

Dirk Lesaffer 
 - zaakvoerder slagerij Dirk in 

Zwevegem
 - specialist in vervaardiging 

van
 - eigen vleesproducten

HET GEHA-SYSTEEM VOOR SLAGERS 
A V O N D -
O P L E I D I N G 

Wist je dat je via dit GEHA-systeem kan berekenen of je zelfgemaakt product voldoet aan de wettelijke 
normen? Dat je via dit systeem ook de voedingswaarde kan uitrekenen zonder in te zetten op dure analyses? 
En dat je dankzij GEHA je producten kan traceren, waardoor je je bedrijf in orde brengt voor de HACCP-
wetgeving? Dankzij GEHA hoeft er bovendien voortaan ook geen discussie meer te zijn omtrent het soort 
spek of vlees dat je dient te gebruiken.
1 sessie: op donderdag 9/5/2019 van 18u30 tot 21u30 - Locatie: Syntra West Kortrijk
Prijs: €58 (excl. 21% BTW). Syllabus en grondstoffen inbegrepen.

Langlopende opleidingen  najaar 2019
avondopleiding 'slager-spekslager' 3 jaar - start september 2019 Syntra West Kortrijk

voltijdse dagopleiding 'slager-spekslager' 1 jaar - start 2 oktober 2019 Syntra West Kortrijk
1,5 dagen/week campusleren aangevuld met 3 dagen werkplekleren. Naast het 
campusleren, ben je 3 dagen per week actief op de werkvloer in een werkplek 
waar je alle facetten van het beroep kunt aanleren en ervaren.

ZATE RDAG 

16
MA ART
10.00 - 17.00

Check
de activiteiten
per campus!M E T  D E M O ’ S  &  W O R K S H O P S

B R U G G E    O O S T E N D E    K O R T R I J K    I E P E R    R O E S E L A R E    V E U R N E

www.syntrawest.be/events 

190109-005 SW HOV Belgische Beenhouwerij feb 19-A4.indd   1 23/01/19   16:47
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Op zondag 27 januari om 9 uur ’s ochtends ging voor het 
Landsbondteam en voor de deelnemers aan de vakwedstrijd de 
beurs van start. De jurering van de ingezonden patés liep zoals 
gepland, en loonde zeker en vast de moeite. Onze juryleden 
Jean-Marie Dasnois, Jean-Yves Gohy, Danny Toussaint, Bernard 
Montigny en voorzitter Jean-Luc Pottier hebben patés gezien in 
alle maten en vormen, kleuren en geuren.

Toen ’s avonds de prijsuitreiking met bijbehorende receptie ook 
succesvol verliep, kon het voor ons niet meer stuk. De beurs 
werd immers afgetrapt met een succesvolle eerste dag.
Op maandag stond een nieuwe editie van het Gouden Mes op 
het programma. De lat lag bijzonder hoog voor de 16 kandida-
ten uit de diverse IFAPME, CEFA EN EFP opleidingscentra van 
Wallonië. Ze deden allemaal hun uiterste best om de juryleden 
te paaien.

Wij konden eens te meer rekenen op een solide groep mede-
werkers en juryleden die, onder leiding van onze co-voorzitter 

Jean-Luc Pottier en van supervisor Norbert Van Speybroeck, 
het beste van zichzelf gaven. 

Zoals u in de verslaggeving kan vaststellen, werd het een 
drukke maar aangename 3de editie van de beurs. We kunnen 
terugblikken op een succesvolle editie en hopen dat alle inspan-
ningen die door iedereen geleverd zijn om van deze editie een 
succes te maken, mogen leiden tot een even succesvolle vol-
gende editie.

Ik dank in naam van de voorzitters van de Landsbond alle leden 
die producten ingezonden hebben want zonder hen waren er 
eenvoudigweg geen vakwedstrijden. Bedankt ook aan alle 
scholen voor hun bijdrage aan het Gouden Mes. Een speciaal 
woord van dank gaat naar onze juryleden en medewerkers 
achter de schermen voor hun vakkundige medewerking en naar 
onze sponsors. 

De vakwedstrijd van de Belgische Beenhouwerij met als 
thema paté, het Gouden Mes en de aantrekkelijke demo’s 

op verschillende standen maakten deze nieuwe editie 
van SAVEURS & MÉTIERS tot een succes!

Dat Saveurs & Métiers, meer dan ooit, bewezen heeft dat de beurs er moet zijn, bewijzen de hoge 
bezoekersaantallen en het present tekenen van bij de vele standhouders op 10.000 m² beursvloer. De 
organisatie spaarde dan ook kosten, noch moeit om van deze derde editie een supereditie te maken. 

DOSSIER SAVEURS & MÉTIERS / TEKST EN FOTO'S: CARINE VOS 
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DOSSIER SAVEURS & MÉTIERS / TEKST EN FOTO'S: CARINE VOS

De derde vakwedstrijd van de Belgische Beenhouwerij met 
als thema paté kon rekenen op heel wat belangstelling

Vanaf 9 uur ’s ochtends stonden onze juryleden en medewerkers 
klaar om de producten van de deelnemers aan de vakwedstrijd, 
georganiseerd door de Belgische Beenhouwerij, met als thema 
paté, te ontvangen. 

Etienne De Vleminck en Josée Landuyt zorgden dat de produc-
ten conform het reglement bij de juryleden aankwamen. Onze 
nationale co-voorzitter, Jean-Luc Pottier, hield als voorzitter van 
de jury een oogje in het zeil.

De jury, samengesteld uit de heren Dasnois, Gohy, Montigny en 
Toussaint, hebben hun werk met heel veel inzet verricht. Tegen 
de middag waren alle ingezonden patés gewikt en gewogen en 
konden Johan Cuypers en ikzelf aan de slag om de punten te 
tellen.

Tijdens zijn speech op de prijsuitreiking benadrukte voorzitter 
Pottier nogmaals het belang van vakbeurzen en vakwedstrijden. 
Daarna bedankte hij iedereen die meegewerkt had aan deze 
prachtige derde editie van de vakwedstrijd. 

Net voor de prijsuitreiking was de spanning te snijden. Het was 
een aangename verassing om te zien dat ons jong slagersgeweld 
zoveel medailles en prijzen behaalde

Op de prijsuitreiking van de vakwedstrijd vielen volgende win-
naars in de prijzen.

1. Klassieke leverpaté met grove korrel: BENJAMIN LEFEBVRE 

 
2. Fantasie leverpaté met grove korrel: STEPHANE MARCHAND

3. Klassieke crèmepaté: VINCENT LAMBOT

 
4. Fantasie crèmepaté: STEPHANE MARCHAND

  
De prijs van de creativiteit werd uitgereikt aan STEPHANE 
MARCHAND door de heer Servotte, kabinetsmedewerker van 
Minister Ducarme

 
De prijs van de Landsbond (voor het hoogste totaal in de 4 
categoriën) werd gewonnen door de heer VINCENT LAMBOT 
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DOSSIER SAVEURS & MÉTIERS

Winaars
CAT 1

LEFEBVRE 
PHILIPPE

PATE D'ARDENNE A 
L'ANCIENNE

GOUDEN MEDAILLE

LEFEBVRE 
PHILIPPE

PATE FERMIER DE MON 
GRAND-PERE

GOUDEN MEDAILLE

FRIPPIAT PATE DE CAMPAGNE GOUDEN MEDAILLE

DEKEYZER 
FRANCKY

KEYZER PATE GOUDEN MEDAILLE

LAMBOT VINCENT PATE A L'ANCIENNE GOUDEN MEDAILLE

GEUSENS DAVY BOERENPATE GOUDEN MEDAILLE

MAUROY JP PATE DU CHEF ZILVEREN MEDAILLE

LEBOUTE BRUNO PATE DE CAMPAGNE ZILVEREN MEDAILLE

LEBLANC GAEL PATE DE CAMPAGNE ZILVEREN MEDAILLE

VANDENHEUVEL 
GUIDO

ARDENSE PATE ZILVEREN MEDAILLE

PARMENTIER 
JOEL

PATE DE CAMPAGNE ZILVEREN MEDAILLE

MARCHAND 
STEPHANE

PATE AU COUTEAU ZILVEREN MEDAILLE

FRIPPIAT PATE A L'ANCIENNE ZILVEREN MEDAILLE

DELBAERE 
JORAN

BOERENPATE VAN HET 
HUIS

ZILVEREN MEDAILLE

JACOBY CLAUDE PATE A L'ANCIENNE ZILVEREN MEDAILLE

LEBLANC GAEL PATE MAISON ZILVEREN MEDAILLE

DEPRET 
GAUTHIER

PATE DE CAMPAGNE BRONZEN MEDAILLE

MARTIN ISMAEL PATE D'ARDENNES BRONZEN MEDAILLE

CALBERT JEREMY PATE CAMPAGNE BRONZEN MEDAILLE

GROVE BOERENPASTEI 
KLASSIEK

BRONZEN MEDAILLE

MARCHAND 
STEPHANE

PATE A L'ECHALOTTE BRONZEN MEDAILLE

BEGHUIN 
LAURENCE

PATE D'ARDENNES BRONZEN MEDAILLE

DUTERME ERIC TERRINE DE FERME BRONZEN MEDAILLE

CAT 2

LAMBOT VINCENT TERRINE MAISON GOUDEN MEDAILLE

MARCHAND 
STEPHANE

PATE SUPERIEUR GOUDEN MEDAILLE

LAMBOT VINCENT PATE D'HIVERS GOUDEN MEDAILLE

GEUSENS DAVY STOPPELPATE GOUDEN MEDAILLE

MARCHAND 
STEPHANE

PATE EN CROUTE ZILVEREN MEDAILLE

DELBAERE 
JORAN

PATE  EN CROUTE ZILVEREN MEDAILLE

MARTIN ISMAEL PATE AU FROMAGE 
D'ORVAL

ZILVEREN MEDAILLE

MARTIN ISMAEL PATE AUX POMMES ZILVEREN MEDAILLE

LEFEBVRE 
PHILIPPE

TERRINE DE CHEVREUIL 
DE NOS FORETS

ZILVEREN MEDAILLE

FRIPPIAT NOEL PATE A LA BIERRE ZILVEREN MEDAILLE

GEUSENS DAVY PERENPATE ZILVEREN MEDAILLE

GEUSENS DAVY PEPERPATE ZILVEREN MEDAILLE

LEBOUTE PATE PROVENCALE ZILVEREN MEDAILLE

DEPRET 
GAUTHIER

PATE DE LEGUMES BRONZEN MEDAILLE

PARMENTIER 
JOEL

TERRINE DE FOIE DE 
PORC A LA HOUPPE ET 
SES AGRUMES

BRONZEN MEDAILLE

GILLES LUC PATE POMMES 
CHATAIGNES

BRONZEN MEDAILLE

CALBERT JEREMY PATE POIRE AU COGNAC BRONZEN MEDAILLE

Duterme TERRINE DE FOIE DE 
CANARD AU PORTO

BRONZEN MEDAILLE

DEPRET 
GAUTHIER

PATE A LA BIERRE 
CHIMAY

BRONZEN MEDAILLE

MARTIN ISMAEL PATE DE CHEVREUIL BRONZEN MEDAILLE

DEPRET 
GAUTHIER

PATE AUX CAROTTES BRONZEN MEDAILLE

CALBERT JEREMY PATE CANARD BRONZEN MEDAILLE

FRIPPIAT NOEL PATE SUZETTE BRONZEN MEDAILLE

DEKEYZER 
FRANCKY

KROON PATE BRONZEN MEDAILLE

JACOBY CLAUDE PATE AU SIROP DE LIEGE BRONZEN MEDAILLE

LEBLANC GAEL PATE AUX TRUFFES BRONZEN MEDAILLE

LEBLANC GAEL PATE AU MARC DE 
GEWURZTRAMINER

BRONZEN MEDAILLE

DELBAERE 
JORAN

HALFSMEERBARE PATE BRONZEN MEDAILLE

CAT 3

LAMBOT VINCENT PATE CREME DE FOIE DE 
PORC

GOUDEN MEDAILLE

MARCHAND 
STEPHANE

PATE CREME MAISON ZILVEREN MEDAILLE

LEFEBVRE 
PHILIPPE

PATE CREME ZILVEREN MEDAILLE

FRIPPIAT NOEL PATE CREME ZILVEREN MEDAILLE

DELBAERE 
JORAN

CREMEPATE VAN HET 
HUIS

ZILVEREN MEDAILLE

DEPRET 
GAUTHIER

PATE CREME ZILVEREN MEDAILLE

PIETERS LUC KLASSIEKE CREMEPATE BRONZEN MEDAILLE

MARTIN ISMAEL PATE CREME  BRONZEN MEDAILLE

CAT 4

DEPRET 
GAUTHIER

PATE CREME AUX 
POIREAU

GOUDEN MEDAILLE

MARCHAND 
STEPHANE

MOUSSE DE PORCELET 
AU PINEAUT DE 
CHARENTE

GOUDEN MEDAILLE

LAMBOT VINCENT MOUSSE DE VOLAILLE GOUDEN MEDAILLE

MARTIN ISMAEL PATE CREME AUX 
AIRELLES

ZILVEREN MEDAILLE

LAMBOT VINCENT CREME D'AMOUR ZILVEREN MEDAILLE

VANDERSTAETEN 
NATHALIE

SMEERPASTEI ARCHIDUC ZILVEREN MEDAILLE

DELBAERE 
JORAN

ESPRESSO  MARTINI 
PATE

BRONZEN MEDAILLE

DELBAERE 
JORAN

APPELPATE BRONZEN MEDAILLE
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VAKWEDSTRIJD 
MET ALS THEMA PATÉ

DOSSIER SAVEURS & MÉTIERS
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Couteau d’Or (Gouden Mes) 2019
Wedstrijd voor jonge beenhouwers met leercontract

Maandag 28 januari 2019, Namur Expo

De Koninklijke Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en 
Traiteurs van België organiseerde voor de derde keer, in samen-
werking met de beurs Saveurs & Métiers, de wedstrijd « Le 
Couteau d’Or » voor jonge beenhouwers met leercontract.
Op maandag 28 januari streden 16 leerlingen die de opleiding tot 
beenhouwer-spekslager volgen in een IFAPME- (Wallonië) CEFA 
of EFP-centrum (Brussel) om de eerste prijs, het fameuze  
« Couteau d’Or ». 
De jury bestond uit de heren Jean-Luc Pottier, voorzitter van de 
jury, André Briclet, José Beaujean, Etienne De Vleminck en 
Norbert Van Speybroeck.
De heer Norbert Van Speybroeck (Technisch adviseur van de 
Koninklijke Landsbond der Beenhouwers) zorgde er, als supervi-
sor voor, dat de wedstrijd een correct verloop kende.
De proclamatie van de resultaten vond plaats op maandag 28 
januari om 17.00 uur in de expositieruimte van de beurs  Saveurs 
et Métiers te Namur Expo. 

 
Het Gouden Mes werd gewonnen door Sébastien LEJEUNE 
(IFAPME Verviers). Hij kreeg naast het felbegeerde Gouden Mes, 
een Berkel snijmachine, een Verstegen pepermolen en diverse 
prijzen in natura. De prachige Berkel machine werd overhandigd 
door Mevrouw MARSAL van de firma SitaSoft.

 
De tweede prijs ging naar MATHOREL Amarilys (Centre WAPI 
Tournai). Zij kreeg een TESTO meettoestel, een Verstegen peper-
molen en naturaprijzen van Realco en van onze sponsors.

 
Benjamin COLSON (IFAPME Charleroi) werd derde in de wed-
strijd en kreeg een TESTO meettoestel en een Verstegen peper-
molen en diverse prijzen in natura.

 
De wisselbeker werd gewonnen door IFAPME Libramont. De 
heer Van Speybroeck kreeg de eer om die prijs te overhandigen 
aan de heer Jean-Marie Dasnois. 

 
De creativiteitsprijs ging naar Nathan VAN MELE van CEFA 
Namen en werd overhandigd door mevrouw Schietse van de 
gelijknamige firma Schietse.

 
Alle kandidaten ontvingen een mooi pakket aan naturaprijzen. 
Wij bedanken hier nogmaals alle scholen en kandidaten voor hun 
deelname, alle juryleden en medewerkers om de wedstrijd in 
goede banen te leiden, de medewerkers van de beurs voor hun 
ondersteuning en alle sponsoren voor hun bijdrage aan het 
prachtige prijzenpakket dat alle deelnemers ontvangen hebben: 
de firma’s Duroc d’Olives, Rejo, Verstegen, Ganda, Jean Gotta, 
Realco, Testo, Evlier, Vlam en SitaSoft.

Vakbeurs voor professionals 
uit de voedingsector 

en food retail

&

27I28I29 
JANUARI 2019
N A M U R  E X P O

Registreer gratis op saveurs-metiers.be met de code BB19

ANN SAV BOUCHERIE_190x85.indd   2 2/11/18   15:39

www.durocdolives.com

U verwent uw klanten graag met gezond, heerlijk en mals kwaliteitsvlees. 
Daarom verwennen wij onze varkens met pure granen en olijfolie.

Duroc d’Olives
rasecht varkensvlees

Te reinigen materiaal Welk product moet  
gebruikt worden?

Hoe moet het product gebruikt worden?

REALCO-PLAN - GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN - OPHANGEN IN UW WERKPLAATS

Productiematerialen +
vloeren / muren / toonbank

Schoonmaakgerei

Vuil 
verwij-
deren

5 tot 10 min. 
laten inwerken

Stand 1: 
reinigen

Stand 
doorgekruiste  
jerrycan

+

Schrobben 
met borstel

Product 
aanbrengen

DEPTIL HDS

T ° = 45 °C

10 l

of

of

3 x drukken

Afspoelen
Hele nacht  

laten inweken
Afspoelen  

vóór gebruik

DEGRAZYM

SANICHLOR

Afspoelen

Afspoelen
Drogen

5 tot 10 min. 
laten inwerken

Stand 2:
ontsmetten

Schrobben 
met borstel

Product 
aanbrengen

T ° = 45 °C

of

of

3 x drukken

Afspoelen

Drogen

SANICHLOR

Kant-en-klaar

1 x per dag

1 x per dag

1 x per dag

10 l

water

water

Afspoelen

water

water

Stand 
doorgekruiste  
jerrycan

Oplossing  
verversen

Aanbrengen op oppervlak 2 min. laten inwerken+

30 l

T ° = 45 °C 9 x drukken

DOSSIER SAVEURS & MÉTIERS / TEKST EN FOTO'S: CARINE VOS
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COUTEAU D’OR 
(GOUDEN MES)
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Educatief dossier over vlees 
voor lagere scholen in Vlaanderen
VLAM maakte, in samenwerking met de sectorgroepen vlees, waar de Landsbond der 
Beenhouwers actief in participeert, en met de uitgeverij Averbode, nieuwe educatieve 

brochures voor de lagere scholen in Vlaanderen.

De vleessector heeft, in samenwerking met Vlam en drukkerij Van Averbode, educatieve brochures gemaakt die 
op inhoud gecontroleerd werden door een wetenschappelijk team, om kinderen een juiste kijk te geven op 

vlees en op een gezond vleesverbruik in het algemeen. 
De brochures kan je bekijken op onze website en bij Vlam als lesmateriaal bekomen om uit te delen tijdens 

de week van de slager (van 22 tot 27 april 2019) .
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Hallo daar!
Ik ben Maud Kippenbout.Welk vlees eet jij graag tussen je boterham?

…………………………………

…………………………………Welk vlees lust jij het liefst bij de warme maaltijd? 
…………………………………

…………………………………

Vlees
Van in de wei 
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Hé, hallo! Wij zijn Sam Ham en Jip Kip. Lust jij graag een stukje biefstuk, een heerlijk gebraden 
worst of een sneetje hesp tussen je boterham? Wij ook!

Misschien hoor je in het nieuws allerlei verhalen over vlees, 
en vraag je je af of je nog wel vlees mag eten …  

Net daarom dit boekje, om je meer te vertellen over vlees, 
waar het vandaan komt, hoe het verwerkt wordt en hoe het 

past in een gezond voedingspatroon. Ben je benieuwd?  Ga dan mee met ons op pad! 

Eet jij  
graag vlees?

 � ja  � neeWelk stukje vlees lust je het liefst?
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graad

Vlees
Van in de wei 
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Hallo!  

Ik ben Madelief Rosbief. 

Ik hou van lekker en gevarieerd eten. Ik lust 

graag eens een lekker gebraden kippenbout, 

een lamskoteletje of een sneetje spek bij m’n eitje.  

En ’s zomers barbecueën vind ik heerlijk!

In het nieuws hoor je allerlei verhalen over vlees. 

Misschien vraag jij je wel eens af of je eigenlijk 

nog wel vlees mag eten? In dit boekje vind je 

de antwoorden! Ik vertel je meer over vlees. Over 

waar het vandaan komt, waarom het past in een 

evenwichtig eetpatroon, hoe de voedselveiligheid 

gecontroleerd wordt, hoe je het lekker kunt bereiden 

en hoe veehouders en jijzelf aan duurzame voeding 

kunnen werken! Ben je benieuwd? Kom maar mee! 

3e  
graad

Eet jij  

graag vlees?

 � ja
 � nee

Welk stukje vlees lust 

je het liefst?

Vlees
Van in de wei 

tot op je bord
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BESTELFORMULIER 

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

Naam: ................................................................................................................................................................................................................................................

Voornaam:  .......................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Sluitingsdag:  ...................................................................................................................................................................................................................................

Tel.: ......................................................................................................................................................................................................................................................

Keuzemogelijkheid:  BOEKJE 1ste graad      BOEKJE 2de graad      BOEKJE 3de graad

Datum

Handtekening: .................................................................................................................................................................................................................................

ONDERWIJS
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REGIONAAL WEST-VLAANDEREN

Herman De Nayerstraat 9D 
2550 Kontich (Waarloos)

+32.3.455.56.36
info@deweco.be

www.deweco.be 

Bent u actief in de 
voedingssector? 

Deweco plaatst uw Dewefloor AC 
vloer in slechts 1 dag. Deze vloer is 
zeer onderhoudsvriendelijk, voldoet 
aan de HACCP-normen en kan al 
na 2 uur chemisch en mechanisch 
belast worden. Een Dewefloor
HTvloer isdaarnaastookbestand 
tegen hoge temperaturen en 
chemische producten. De vloer 
is gemakkelijk te combineren met 
andere vloeren in functie van de 
ruimte. 

Onze referenties spreken voor zich 
en getuigen van een efficiënte en
persoonlijke aanpak met oog voor 
elk detail. Voor elke zaak bieden 
we een gepaste oplossing. Aarzel 
daarom niet ons te contacteren voor 
meer informatie. 

VOOR

NA

Uw specialist in 
industriële vloeren

Het Provinciaal Verbond der Beenhouwers West-Vlaanderen
organiseert in samenwerking met SYNTRA West de nationale 

voorjaarsinfoavonden in de provincie West-Vlaanderen
 

Donderdag 13 juni 2019 om 20u stipt
SYNTRA Kortrijk, in gebouw F 16 of 17(nieuwbouw)

Doornikse steenweg 220, 8500 Kortrijk

Maandag 17 juni 2019 om 20u stipt
 SYNTRA Brugge, Aula

Spoorwegstraat 14, 8000 Brugge 

Donderdag 20 juni 2019 om 20u stip
SYNTRA Ieper, naast het station (nieuwbouw)   

Grachtstraat 13/8900  Ieper       

Beste collega’s
Hierbij nodigen wij u uit op de nationale voorjaarsinfoavonden van de Landsbond.

PROGRAMMA
Verwelkoming door de voorzitter

Presentatie 1 / 
Voorstelling studie van de universiteit van Hasselt: hoe richt mij winkel in om een 
maximum verkoop te realiseren? 

Presentatie 2 / 
- Deskundige uitleg i.v. met koelgassen. 
- Wat met Freon en de kostprijs ervan? 
- 30 controleurs zijn aangesteld om bij de slagers, bakkers,hotels, enz. 
controle te doen naar het logboek van de koeling: indien niet inorde boetes tot 
maximum 30.000 euro 

Presentatie 3/ 
- Arag: uitleg ivm het verschil tussen een rechtsbijstand opgenomen in de polis en 
deze verkocht door een maatschappij die u verdedigt op vlak van rechtsbijstand 
- Vanaf wanneer heb je een contractuele afspraak?

Presentatie 4/
- Nieuwe partners 
- Vakbeurs BIBAC PLUS SEPTEMBER 2019

Het is van belang dat u deelneemt aan deze interessante informatieavonden.
Ter plaatse wordt u een certificaat van opleiding overhandigd. 

Gratis toegang voor leden.
30 euro voor niet-leden, in mindering te brengen bij betaling lidgeld 2019

Inschrijving vereist 
Op ons secretariaat 056/21.12.94 of mail naar ivan@verzekeringenclaeys.be of  
info@onnavesta.be

Het bestuur.

Het Provinciaal Verbond der Beenhouwers West-Vlaanderen  
in samenwerking met SYNTRA West. 

IIINNNFFFOOO---AAAVVVOOONNNDDDEEENNN   VVVAAANNN   DDDEEE   LLLAAANNNDDDBBBOOONNNDDD      
  
                              

Donderdag 13 juni 2019 om 20u stipt 
SYNTRA Kortrijk, in gebouw F 16 of 17(nieuwbouw) 

Doornikse steenweg 220, 8500 Kortrijk 
 
                                       Maandag   17 juni  2019  om 20u stipt 
                                             SYNTRA Brugge, Aula 

Spoorwegstraat 14, 8000 Brugge  
 
                                   Donderdag     20 juni  2019 om 20u stip 

SYNTRA Ieper, naast het station (nieuwbouw)    
      Grachtstraat 13/8900  Ieper        

Beste collega’s 
Hierbij nodigen wij u uit op de nationale infoavonden van de Landsbond. 
 
PROGRAMMA 

                    Verwelkoming door de voorzitter 
 

Presentatie 1 / voorstelling studie van de universiteit van  
                         Hasselt:  hoe richt mij winkel in om maximum verkoop ?                        
 
Presentatie  2 / - Deskundige uitleg i.v. met de koelgassen. Wat met Freon en  
                         de kostprijs van 120euro en meer voor 1 kg gas !!  

-  30  controleurs zijn aangesteld om bij de slagers, bakkers,hotels, enz.  
                         Controle te doen naar het logboek : boetes tot maximum 30.000 euro  
 
Presentatie  3/  Arag : uitleg ivm het verschil tussen een rechtsbijstand opgenomen in de polis  
                          en een maatschappij die u verdedigt op vlak van  rechtsbijstand     
                          Vanaf wanneer heb je een contractuele afspraak  ? 
 
Presentatie  4/- Nieuwe  partners              

- Vakbeurs  BIBAC  BSEPTEMBER 2019 
                        

Het is van belang dat u deelneemt aan deze interessante informatieavonden. 
Ter plaatse wordt u een certificaat van opleiding overhandigd.  
Gratis toegang voor leden. 
30 euro voor niet-leden, in mindering te brengen bij betaling lidgeld 2019 
Inschrijving vereist  
Op ons secretariaat 056/21.12.94 of mail naar ivan@verzekeringenclaeys.be of  info@onnavesta.be 
 
Het bestuur. 
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BEURSNIEUWS

OPEN DE DEUREN VAN TOONAANGEVENDE SMAKEN... 
Van 10 t.e.m. 13 maart presenteert Horecatel opnieuw een uit-
zonderlijk aanbod aan etenswaren, dranken, benodigdheden, 
diensten en apparatuur voor horecaprofessionals. 
Gedurende vier dagen komt deze mix van producten tot leven in 
de deskundige handen van de 420 exposanten om in een per-
fecte balans een festival van geuren, smaken en creatieve oplos-
singen voor elk culinair beroep aan te bieden.
Dat is de essentie van de aantrekkelijkheid van de beurs 
Horecatel: in het hart van de zes paleizen van de WEX, oftewel 
23.500 m², de meest complete etalage van producten en beno-
digdheden voor professionals van de horeca, de grootkeukens 
en de gastronomie aanbieden. En de 37.000 verwachte bezoe-
kers verleiden.

FOCUS OP DE NIEUWE LEVERANCIERS
Horecatel 2019 is volzet! Bewijs van de uitstekende reputatie en 
vitaliteit van een beurs die zich altijd positioneert als het niet te 
missen evenement van het begin van het seizoen.
De meeste exposanten komen ieder jaar terug. Maar elke editie 
verwelkomt ook nieuwe leveranciers en de nieuwe merken en 
producten die zij meebrengen. Voor deze editie 2019 telt men 
onder andere:
- Metro Cash & Carry: een compleet assortiment voedingspro-

ducten en apparatuur voor de horeca
- Heinz & Volys: sauzen
- Miko Coffee Service: koffie, espressomachines en warme 

dranken 
- De Java Coffee Company: koffie en frisdranken, catering, 

horeca-apparatuur en -diensten
- Solucious: compleet assortiment van verse en diepgevroren 

voedingsmiddelen, drank- en non-food producten
- Wave Distil: wijnen en gedistilleerde dranken
- Allgro: groothandelaar in verse groenten en fruit voor trai-

teurs en grootkeukens

BEKIJK DE VOLLEDIGE LIJST VAN DE EXPOSANTEN EN BEREID 
UW BEZOEK EFFICIËNT VOOR VIA DE NIEUWE WEBSITE 
HORECATEL.BE!
We leven in een tijd waar elke minuut telt en daarom is het 

belangrijk dat u uw bezoek aan een beurs goed voorbereidt. De 
website www.horecatel.be is een handig hulpmiddel om uw con-
tacten ter plaatse te optimaliseren. Bekijk er de volledige lijst van 
aanwezige ondernemingen, selecteer de producten en exposan-
ten die u interesseren en maak alvast een “selectie” dankzij een 
systeem met favorieten waar u uw lijst met exposanten per e-mail 
kan krijgen of rechtstreeks in pdf kan downloaden. 

HET GASTRONOMISCH PALEIS 
Dit paleis is gewijd aan fijne producten en aan ambachtelijke, 
biologische en lokale producties en chef-koks. Het is georgani-
seerd rond verschillende "privilegezones" en de Master Stage, 
die ideaal zijn voor smakelijke ontmoetingen. 
- De collectieve stands van het Apaq-W, het Apaq-W bio en 

de provincie Luxemburg: in een tijd waarin de lokale en bio-
logische producten steeds meer chef-koks, gastronomen en 
consumenten aantrekken, bieden deze partners producenten, 
ambachtslieden en lokale microbrouwerijen de mogelijkheid 
om nieuwe klanten aan te trekken

- De stand “Horeca Magazine”, een collectief platform met 
een tiental partners en leveranciers, op uitnodiging van de 
partner "Horeca Magazine"

- De stand “Generatie W”, een collectief van Waalse chef-
koks, producenten, ambachtslieden en ontwerpers die zich 
inzetten voor de valorisatie van het Waalse culinaire erfgoed 

- Het gastronomisch restaurant, uitgebaat door chef Olivier 
Bauche van La Gloriette in Marche-en-Famenne en Jeune 
Restaurateur d’Europe (JRE)

En natuurlijk de Master Stage! Daar worden elke dag een selec-
tie trendy chefs verwelkomd die met plezier hun passie delen en 
u laten kennismaken met de waarden van hun keuken. Dit alles 
wordt op schitterende wijze in goede banen geleid door onze 
trouwe orkestleider, Philippe Limbourg. 

DE AMBASSADEUR 2019: DE ONTMOETING TUSSEN DE 
CHINESE GEEST EN DE WAALSE TERROIR! 
In zijn restaurant “L'Esprit Bouddha” in Gosselies laat chef Tien-
Chin Chi zijn gasten kennismaken met een keuken die al jaren 
Chinese traditie en Waalse terroir combineert. Samen met zijn 

De horeca op één presenteerblaadje!
Dat is Horecatel, van 10 tot 13 maart 2019



BEURSNIEUWS

Perfecte balans

www.horecatel.be

vrouw Aijing blijft hij zijn liefde voor gastronomie overbrengen 
in een slimme Chinees-Waalse mix. Hij neemt graag de rol van 
Ambassadeur van 2019 op zich! 

WEDSTRIJD: JONGE KOKS IN DE SPOTLIGHTS!
Zij zijn de toekomst van het vak, ze zijn gepassioneerd en ze 
verlaten hun keukens en ateliers om het u te bewijzen.
Horecatel plaatst de jongeren in het voetlicht dankzij twee uit-
zonderlijke etalages waar zij hun talent kunnen tonen aan het 
publiek en aan de vele aanwezige chefs. 

MAANDAG 11 MAART VAN 12U00 TOT 17U00: WEDSTRIJD 
WEXPROCUP 
Master Stage Gastronomisch Paleis 
Deze wedstrijd is voorbehouden voor chefs jonger dan 30 die in 
een restaurant werken. Er kwamen dit jaar weer heel wat kandi-
daturen binnen, maar slechts vier chefs mogen hun kans wagen 
in de finale! 
De uitdaging: op twee en een half uur tijd een voorgerecht en 
hoofdgerecht bereiden op basis van een identiek gevulde 
mand, die ze pas op de dag zelf krijgen! En uitblinken bij de vele 
chefs die de jury uitmaken, die dit jaar onder de leiding valt van 
Maxime Collard van het restaurant “La Table de Maxime” in 
Paliseul. 

DINSDAG 12 EN WOENSDAG 13 MAART VAN 11U00 TOT 17U00: 
WORLDSKILLS BELGIUM 
Proeven rond koken en bediening in de zaal 
Het podium van de toekomst - Paleis 1 
Worldskills Belgium staat in voor de promotie van manuele en 
technische beroepen, onder andere via nationale wedstrijden 
van hoog niveau die georganiseerd worden voor honderden 
jongeren die echte ambassadeurs zijn van hun vak. 
Voor het 5de jaar op rij organiseert Horecatel de selectieproeven 
“Koken en Bediening in de zaal". Gedurende twee dagen probe-
ren de kandidaten het culinaire hart van de experts te veroveren 
om zo hun ticket in de wacht te slepen voor de WorldSkills die 
eind augustus zullen plaatsvinden in Kazan, Rusland. 
Het programma van de beurs is nog in ontwikkeling: om de line-
up van de chef-koks en het conferentieprogramma te ontdek-
ken, bezoek regelmatig de website www.horecatel.be 

PRAKTISCHE INFO 
Data: 10 tot 13 maart 2019
Uren: 
- Van zondag 10 tot dinsdag 12/03: van 11u tot 19u (toegang 

tot 18u30)
- Woensdag 13/03: van 11u00 tot 18u00 (toegang tot 17u30)
Tarieven: beurs bestemd voor horecaprofessionals
- Op vertoon van een uitnodiging: gratis toegang 
- Zonder uitnodiging: € 70
- Groep horecastudenten (alleen op woensdagmiddag): 
 € 6/persoon
Parking: € 3/dag
Locatie: 
WEX (Wallonie Expo S.A.) - 
Marche-en-Famenne 

www.horecatel.be

GRATIS INKOM 

DOWNLOADEN 

MET PROMOCODE  
43DA45
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D.A.S. LEGAL ADVISORS GEVEN RAAD!

LE PIONNIER 
EN PROTECTION JURIDIQUE

A Company of the              Group 

Mogen we alles zeggen op Facebook?

In het digitale tijdperk zijn blogs en sociale netwer-
ken plaatsen van grote meningsvrijheid. Dit wil niet 
zeggen dat je er om het even wat op om het even 
welke manier mag plaatsen… Dit is wat een onte-
vreden klant door schade en schande heeft geleerd 
nadat hij een filmpje publiceerde op Facebook. Hij 
postte en video van een portie frieten met een voed-
sellarve die hij had gekocht bij de drive-in van een 
fastfoodrestaurant. Het filmpje werd vergezeld van 
negatieve commentaar.

De rechtbank van eerste aanleg van Luik oordeelde in een 
recent arrest van 27.11.2018 dat deze klant niet handelde 
als een normale bedachtzame gebruiker van een sociaal 
netwerk en dat hij de kwaliteit van deze fastfoodketen in 
diskrediet heeft gebracht en hun eer en reputatie heeft 
aangetast. Bijgevolg diende hij 1.000 EUR morele schade te 
betalen. 

In dit artikel nemen wij de omstandigheden van deze zaak 
onder de loep samen met de rechtsbeginselen die op dit 
gebied van toepassing zijn. 

Over welke rechtsbeginselen gaat het?
Artikel 19 van onze Grondwet waarborgt de vrijheid van 
meningsuiting net zoals artikel 10 van het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens. Hierdoor 
hebben wij de mogelijkheid onze mening te uiten in alle 
mogelijke aangelegenheden.

Maar hoe fundamenteel ook, deze vrijheid is niet zonder 
grenzen.

Iedereen die een fout begaat in de uitoefening van deze 
vrijheid is verplicht de daaruit voortvloeiende schade te 
vergoeden op basis van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek.

De grondwettelijke waarborgen van de vrijheid van me-
ningsuiting botsen niet met de toepassing van de in artikel 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde regels 
inzake burgerlijke aansprakelijkheid. Zij kunnen worden 
beschouwd als een legitieme beperking van de vrijheid van 
meningsuiting in de zin van artikel 10, lid 2, EVRM.

In die zin oordeelde de rechtbank van eerste aanleg van 
Luik soeverein dat de ontevreden klant een beoordelings-
fout maakte en dat hij zich niet behoedzaam heeft gedra-
gen zoals het betaamt wanneer men gebruik maakt van 
sociale netwerken.

Wat is er gebeurd? 
De klant beweerde een levende made te hebben gevonden 
in het pakje frieten dat van het fastfoodrestaurant afkom-
stig zou zijn. Het voedsel zou in de drive-in aan het kind van 
de klant in de auto aangegeven zijn en vervolgens aan de 
huiskamertafel opgegeten zijn.

Hij publiceerde daaropvolgend een filmpje op Facebook 
waarop de larve te zien was in het pakje frieten. Dit met het 
logo van het restaurant duidelijk in beeld. De kritiek die bij 
het filmpje geschreven werd vermeldde ook zeer duidelijk 
de naam van het fastfoodrestaurant.

Hij becommentarieerde zijn filmpje als volgt: “Ontdekt 
door mijn dochter in haar pakje frieten, deze zondag 12/3 
om 19.40 uur en niet het eerste voedselschandaal in deze 
zaak, denk aan het beschimmelde brood...Deel zoveel als je 
kunt!”.

© D.A.S.- Rechtsbijstand 
 www.das.be
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D.A.S. Belgische Rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij N.V. Lloyd Georgelaan 6 – 1000 Brussel – Tel. + 32 2 645 51 11.
Verzekeringsonderneming (nr. 0687) onder de controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor 
de tak Rechtsbijstand. R.P.R. Brussel 0401.620.778.

LE PIONNIER 
EN PROTECTION JURIDIQUE

A Company of the              Group 

    

Op 14 maart 2017 verspreidde een lokale krant deze publi-
catie en vermeldde: “Op het moment van schrijven heeft de 
publicatie al bijna 132.000 views ontvangen en is ze meer 
dan 5.300 keer gedeeld”.

Het filmpje werd op 14 maart 2017 van de Facebookpagina 
verwijderd.

Door op de Facebookpagina een filmpje te publiceren met 
onbewezen informatie en misprijzende commentaar én 
door het delen van de video aan te moedigen, stelt de fast-
foodfirma dat zij hierdoor een omzetverlies van zo’n 10.000 
EUR leden.

Op 15 maart 2017 voerde het FAVV een inspectie uit in de 
horecazaak met als opdracht: “klachten over een ‘made’ 
in Franse frietjes op 12 maart 2017.” De instelling behield 
een gunstige beoordeling met de conclusie: “de categorie 
waarin deze worm kan vallen, kan niet worden bepaald op 
basis van de filmopname. Er zijn geen bevindingen gedaan 
in de inrichting die de besmetting ervan kunnen onder-
steunen. Het voedsel werd bij de koper thuis, buitenshuis, 
geconsumeerd. Het is mogelijk dat het dier van een boom is 
gevallen of door de wind is meegenomen. Opgemerkt moet 
worden dat de klachten niet door de koper zijn ingediend, 
maar door mensen die de film hebben bekeken”.

Het fastfoodbedrijf heeft deze klant daarom aangeklaagd 
met het argument dat zij schade hadden geleden door de 
fout van de klant.

Na ontvangst van de dagvaarding postte deze klant op-
nieuw het volgende bericht op Facebook: “Dank u allen, u 
bent allen uitgenodigd om mij te steunen op 6 september 
om 9.00 uur bij de rechtbank van eerste aanleg van Luik 
(Openbare hoorzitting!) Rue de Bruxelles 2/003 in Luik, ik 
vraag u om allemaal om met een tas of doos vol met larven 
te komen. Dank u wel.”

Na deze feitelijke context in herinnering te hebben ge-
bracht, wees het Hof erop dat deze klant het passend had 
geacht om zijn mening, die niet objectief was en door het 
restaurant werd betwist, onmiddellijk op Facebook te plaat-
sen zodra de voedsellarven werden ontdekt, zonder zelfs 

maar contact op te nemen met deze laatste en zonder zelfs 
maar de elementaire controles, zoals bijvoorbeeld  een lar-
venanalyse, uit te voeren.

De rechtbank oordeelde derhalve dat door dit filmpje te 
publiceren, ongecontroleerde voedselbesmetting toe te 
schrijven aan deze fastfoodketen en het delen van deze pu-
blicatie te stimuleren, de klant de kwaliteit van de diensten 
van de fastfoodketen in diskrediet had gebracht en zijn eer 
en reputatie had beschadigd.

De conclusie is onverbiddelijk: deze klant heeft niet gehan-
deld als een behoedzaam gebruiker van sociale netwerken, 
waardoor hij veroordeeld werd tot het betalen van een be-
drag van 1.000 EUR schadevergoeding. Daarbij kwam nog 
de procedurevergoeding van 480 EUR en de dagvaardings-
kosten van 324,18 EUR.

De impulsiviteit en het gebrek aan nuancering van deze 
klant heeft hem minstens 1.800 EUR gekost. Volgens onze 
informatie heeft deze cliënt de uitspraak aanvaard en is hij 
niet in beroep gegaan.

              D.A.S. Legal Advisors geven raad!

Vrijheid van meningsuiting is een fundamentele 
waarde van onze democratische samenleving maar 
is niet absoluut en onbeperkt. Het uiten van een me-
ning, ja, maar niet om het even wat en ten koste van 
anderen.
Daarom is voorzichtigheid en matiging geboden bij 
het plaatsen van commentaren op Facebook, wat die 
ook mogen zijn.
Laat ons niet vergeten dat deze cliënt ook verder ver-
volgd had kunnen worden in strafzaken voor laster en 
eerroof.

Catherine Losson
D.A.S. Legal Advisor
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REGIONAAL

Gewoontegetrouw vond het feest van de 
Koninklijke Corporatie van Brussel plaats in 
de alom gekende en gewaardeerde feest-
zaal de Waerboom. Het diner werd ingeleid 
met een mooie speech van voorzitter 
Etienne De Vleminck. 
De 2 nationale voorzitters waren de ere-
gasten. Na het welkomstwoord hebben 
onze nationale voorzitters 2 leden in de 
bloemetjes gezet voor hun jarenlange lid-
maatschap. Karel Mafranckx die 60 jaar lid 
is en Etienne Recour die 50 jaar lid is, ont-
vingen de schaal van de Landsbond als 
blijk van waardering. 
De Corporatie kon rekenen op de aanwe-
zigheid van de Provinciale voorzitter van 
Oost-Vlaanderen, de Voorzitter van Aalst, 

de Voorzitters van Verviers en Waals 
Brabant, een delegatie van Charleroi, Les 
Mangons. 
Zoals vorige jaren was het diner super. 
Traditioneel organiseerden we ook een 
tombola waarbij de Gandaham gewonnen 
werd door de Slagerij Vannechel uit St.- 
Kwintens-Lennik. 
Belangrijk pluspunt van dit gezellig samen-
zijn was het feit dat er meer effectieve sla-
gers aanwezig waren dan de vorige jaren. 
Hopelijk blijft die trent zich doorzetten. 
Het feest werd, zoals gewoonlijk, afgeslo-
ten met een gezellige dansparty.

Marc Landuyt.

Diner van de Koninklijke Corporatie 
van de Brusselse Beenhouwers
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REGIONAAL

Op zondag 27 januari ging - voor de 117de keer - het St-Antonius-
feestmaal door van de Koninklijke slagersbond van Aalst.

Voorzitter, Alfons t’ Kint, had een speciaal welkomstwoord voor 
ondermeer de ere-voorzitter van de Landsbond Marc Landuyt, de 
ondervoorzitter van de Landsbond Etienne De Vleminck en pro-
vinciaal voorzitter Filippe Rosseels. Ook de talrijke aanwezige 
bestuursleden van de omringende slagersbonden en de 92 geno-
digden werden van harte welkom geheten.

De nationale voorzitters, Ivan Claeys en Jean-Luc Poitiers lieten 
zich verschuldigen omdat hun aanwezigheid vereist werd op de 
beurs in Namen.

De Voorzitter wenste iedereen een voorspoedig 2019 en kwam 
nog even terug op de druk bijgewoonde demo-avonden die ook in 
het nieuwe jaar navolging zullen krijgen. Ook de jaarlijkse verga-
deringen met de Landsbond en het federaal voedselagentschap 
staan terug op het programma.

Alfons t’Kint haalde eveneens aan dat de moderne slagerij evolu-
eert in combinatie met het traiteur gebeuren. De consumenten 
zijn, mede door de sociale media, zeer prijsbewust geworden en 
kiezen in ruime mate voor de kwaliteitsgerichtheid, de eigen berei-
dingen en vooral de stielkennis van hun plaatselijke ambachtelijke 
slager. 
Diezelfde slager-traiteur geeft aan zijn klanten die meerwaarde die 
een grootwarenhuis nu éénmaal niet kan bieden. Denk maar even 
terug aan de voorbije feestdagen waar we eerder een trend zien 
naar het in huiselijke kring vieren met een lekkere gourmet- of 
fondueschotel. De ambachtelijke slager kan deze schotels als het 
ware op maat maken voor zijn klanten.

De voorzitter nam de feestelijke gelegenheid te baat om enkele 
leden in het zonnetje te plaatsen. Er Guy Vanden Berghe ontving 
het beroepsereteken 1e klas en bestuurslid Filip De Cock kreeg 
applaus voor het winnen van de de Gouden Poem op de 
EUROBEEF vakwedstrijd. 

Er werd in feestzaal De Snip traditioneel gekozen voor een uitge-

breide receptie en een kwalitatief hoogstaande menu. Naar 
Aalsterse traditie galmden enkele plaatselijke carnavalhits al vlug 
door de luidsprekers en werd de ambiance ingezet.

Als afscheid kregen al de aanwezige dames van de bestuursleden 
van Aalst nog een lekkere attentie onder de vorm van de choco-
lade ajuintjes, een plaatselijke delicatesse.

Aalst, 27 januari 2019

Regionaal Aalst

Prijskamp Vetten Os
Concours du Blanc Bleu

Zondag 28 april 2019 - Dimanche 28 avril 2019
Veemarkt - Marché aux bestiaux

LAR P27, 8930 Rekkem

Van 8u00 tot 11u00 Keuring  -  De 8h00 à 11h00 Concours
Om 15u30 verkoop per opbod  -  à 15h30 vente aux enchères

Vanaf 11u aperitief in de tent (vrije toegang)
a partir de 11h apéritif dans le châpiteau (accès libre)

12u00 Feestelijke maaltijd met rosbief en dessert voor e 55/p.p.
verzorgd door “La Renaissance” Inschrijving mits storting ten laatste

tegen 15 april op BE 30 7370 5034 9511 (info tel 056/48 51 29)

12h00 Repas festif avec Rôti de boeuf et dessert à e 55€/p.p.
préparé par “La Renaissance” Inscription après paiement au plus tard

le 15 avril au BE 30 7370 5034 9511 (info tel 056/48 51 29)

Afterparty met DJ en charmezanger Jenss

Vrije toegang – accès libre

 Organisatie:
 Vzw de Vetten Os
 vzwdevettenos@gmail.com
 info tel 0479 80 43 87

Wij steunen het
Kinderkankerfonds
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INFORMATIEF

Doelstelling Duurzaamheid! 
Hoe kunnen we voedselverspilling 

tegengaan?

Bied anti-verspillingspakketten aan.
Waarom geen verrassingspakketten aanbieden die de 
onverkochte producten van de dag bevatten, maar 
dan aan een lagere prijs? De onverkochte producten 
zijn vaak niet slechter dan de verse producten die u 
de volgende zal kunnen verkopen. Een handige 
oplossing voor klanten met een beperkt budget of de 
twijfelende klanten die vaak geen inspiratie hebben 
voor het avondeten. Is dit niet de ideale gelegenheid 
om u een duwtje in de rug te geven om een nieuw 
avontuur aan te gaan en nieuwe klanten aan te trek-
ken? Met de app Too good to go, bent u in enkele 
clicks ingeschreven en kan u de pakketten op een erg 
eenvoudige manier beheren

Plaats de zogenaamde “tweede keus”-stukken in de 
kijker.
De lever, tong, zwezerik, niertjes, hersenen, het hart… 
het zijn allemaal stukken vlees die vaak worden 
genegeerd, maar die heerlijk kunnen worden ver-
werkt in gerechten, mits de juiste bereiding. Deel 
daarom uw heerlijke recepten en maak plaats in uw 
toonbank voor bereide gerechten op basis van 
slachtafval met het keurmerk “zero waste”. Het is 
zoals het gezegde: Alles van het varken is bruikbaar!

Ayman Amin
Hygiëne expert Realco
+32(0)473 96 36 68
A.amin@realco.be

Wist u dat een slagerij gemiddeld 1.262 kg vlees* per jaar weggooit? Dat is niet alleen zuivere 
verspilling, maar het vertegenwoordigt tevens een niet te verwaarlozen inkomensverlies. In de 
afgelopen jaren is de trend geëvolueerd naar duurzame consumptie. Onze Particuliere klanten 

consumeren op een meer doordachte manier en geven de voorkeur aan lokale handelszaken die 
garant staan voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. Deze keuze gaat over het algemeen samen 
met een zoektocht naar lokale producten met een korte voorzieningsketen en een aanpak zonder 

afval en verspilling. Om onze klanten verder aan te moedigen in deze richting, kan u zich laten 
inspireren door hun ideeën of u kan zelf het goede voorbeeld geven!

Toon de veelzijdigheid van karkassen en restjes. 
Het geheim van de beste keukens zit in de bouillons. 
Ongeacht ze worden bereid op basis van vlees, 
groenten of vis, bouillons maken deel uit van de 
beste keukens die een hekel hebben aan verspilling. 
Aarzel dus niet en zet de restjes en de karkassen in 
de kijker! Maak huisgemaakte bouillons of biedt 
bouillonkits aan met het slachtafval dat u anders zou 
weggooien.

Optimaliseer uw hygiëne met behulp van een dage-
lijkse enzymatische reiniging
Er werd aangetoond dat een dagelijkse enzymatische 
reiniging de levensduur van voedingsmiddelen* ver-
lengt. Een werkplek die dagelijks een diepgaande rei-
nigingsbeurt met enzymen krijgt, is een plek waar 
bacteriën minder snel kunnen groeien. U (en dus ook 
uw cliënteel) kan uw bereidingen langer bewaren en 
bijgevolg zal uw hoeveelheid afval afnemen.

Voor meer informatie, neem contact op met onze 
hygiënisch expert Ayman Amin op 0473/96.36.68.

* Verliezen en verspilling bij catering en distributie, MAAPRAT 2011 Onderzoek uitgevoerd bij 1.600 vestigingen / jaar met een 
gemiddelde omzet van € 280.000
** Biofilm Expert Project onder leiding van Realco
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Voor al uw advertenties en vragen kan u contact opnemen met 
Carine op het nummer 02 735 24 70 of e-mail: 

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

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

Kleine aankondigingen

MATERIAAL 
TE KOOP: IVECO DAILY 40C/35 - TOPOCCASIE BJ 14/11/2013 40250KM - 

FRIGO + 2 VLEESBAREN + NACHTKOELING 220V DUBBELE ASSEN - 
GSM 0477/483028

TE KOOP: GEHAKTMOLEN - VULBUS - BEENDERZAAG - VAC. - DIEP-
TEKOELRE - REKKEN - BALANS - ALLES IN INOX. TEL.: 0475/61 52 22

TE KOOP: FOODAUTOMAAT FAS480/5 (BOUWJAAR 2016) + BEHUIZING 
OVER TE NEMEN. GEKOELD TOT 3°C, BETAALMOGELIJKHEDEN MUN-
TEN EN BILJETTEN (5, 10, 20€). IDEAAL VOOR SOEPEN OF DAGSCHO-

TELS. INDELING AAN TE PASSEN NAAR WENS. INTERESSE?  
STUUR EEN MAIL NAAR VANRAEMDONCKLIEN@GMAIL.COM OF  

BEL NAAR 0472/63.48.63

TE KOOP: PELMACHINE, VAATWASSER WINTERHALTER,  
STEAMER LIVENTI, KOELKASTEN INOX, WASMACHINE IPSO,  

WEEGSCHALEN …. SCHRIJVEN BUREEL BLAD ONDER NR 4010

TE KOOP: CUTTER-VULBUS-MOLEN-VAC.MACH- PRIKMACH-VAAT-
WAS-FORNUIS-STEAMER-MENGMACH- ZAAGMACH-STEAMER-

KOOKKETEL-ROOKKAST-WEEGSCHALEN- ATELIERKOELING-BASCULE-
SNIJMACH-KL.MAT…TEL:0496/613490

TE KOOP: INOX CUTTER SEYDELMANN 40 L-VAATWAS 
WINTERHALTER 640GS - INOX VULBUS REX 30 L-COMBI-STEAMER 10 

N.CONVOTHERM-KOOKKAST REICH - DIVERS SLAG.MAT… 
(ZAAK GESTOPT W.GEZ.REDENEN).INFO:0496/613490 - OF  

PETERCHRISTIAENS@TELENET.BE VOOR VOLLEDIGE LIJST.

TE KOOP: PRACHTIG SCHILDERIJ. STILLEVEN MET RUNDSVLEES VAN 
CHARLES DE NAEYER (1877 -1911 ), 150 X109 CM. PRIJS:3000 EURO - 

JOHANRITAS@YAHOO.COM OF 051/655103 OF 0472/597782  
GEINTERESSEERDEN KUNNEN FOTO OPVRAGEN VIA MAIL 

EMAIL: JOHANRITAS@YAHOO.COM

TE KOOP: KIPPENSPIT VOOR 72 KIPPEN BEL 02/5324085

WERK 
GEZOCHT: KOPPEL VOOR SAMENWERKING IN BEENHOUWERIJ 

INDIEN GEWENST MET OPTIE OVERNAME 
INFO: 0477 76 09 45

GEZOCHT: GEMOTIVEERDE SLAGER, VERANTWOORDELIJK VOOR HET 
UITBATEN VAN EEN SLAGERIJ. 5 DAGEN/WEEK, OMGEVING GENT, 

ZONDER INVESTERING. TEL: 09/231.22.76 OF 0472/35.78.12

SLAGER-UITBENER MET RUIME ERVARING HEEFT NOG ENKELE 
HALVE DAGEN VRIJ - REGIO MIDDEN W-VLAANDEREN 

TEL 0477 53 09 24

ZELFSTANDIGE SLAGER ZOEKT EXTRA UREN  
REGIO WEST EN OOST – VLAANDEREN. TEL.: 0478/44 25 66

ZOEK BEENHOUWER FLEXI-JOB - 1 DAG PER WEEK VOOR WERK IN 
HET ATELIER, UITBENEN, CHARCUT. ETC - CENTRUM BRUSSEL. 

TEL.: 0479/90 86 61

IMMO 
TE KOOP: BEENHOUWERIJ MET PARKING EN WOONST MET 3 

KAMERS, KOER, KELDER – REGIO ATH (MAFFLE) 
TEL.: 068/28 11 88

TE KOOP: INSTAPKLARE SLAGERIJ MET WOONST, RAND BRUGGE. 
LANGS DRUKKE INVALSBAAN. 

TEL.: 0470/50 50 50

TE KOOP: SLAGERIJ + WONING IN LIMBURG –  
WEGENS GEZONDHEIDSREDENEN – INSTAPKLAAR. 

INFO: BEENHOUWERIJ19@GMAIL.COM

TE KOOP: GOED DRAAIENDE SLAGERIJ MET WOONST IN HARTE 
VLAAMSE ARDENNEN – PRIJS OVEREEN TE KOMEN – REGIO BRAKEL 

055/42 32 29

TE KOOP: BEENHOUWERIJ – HANDELSPAND IN ANDERLECHT – 
COMMERCIËLE LIGGING – ZEER RUIM ATELIER –  

NIEUWE VERGUNNING – ZEER INTERESSANT. 
TEL.: 0468 33 24 55

OVER TE NEMEN: SUCCESVOLLE KEURSLAGERIJ OVER TE NEMEN IN 
CENTRUM STEKENE, INSTAPKLAAR (DE ZAAKVOERDER IS ONVER-
WACHT OVERLEDEN), ZIE OOK WWW.KEURSLAGERIJ-BRUNO.BE 

 LUXUEUS UITGERUST IN 2010: 11 METER KOELTOOG, 3 INLOOPFRI-
GO’S EN DIEPVRIES VAN FRIGOMIL; 3 SNIJMACHINES EN 4 WEEG-
SCHALEN VAN BIZERBA; BETAALAUTOMAAT; VACUUM MACHINE; 
VERPAKKINGSMACHINE VOOR DAGSCHOTELS VAN WEBOMATIC; 
STEAMER, GEHAKTMOLEN, WORSTENMACHINE, WARME KEUKEN 
VOOR TRAITEUR ENZ. FAVV HOOGSTE ONDERSCHEIDING. PRIVATE 
PARKING VOOR 7 AUTO’S. SLAGERIJ 50 JAAR GEKEND EN HOOG 

AANGESCHREVEN IN STEKENE EN OMSTREKEN; LEVERT OOK AAN 
BROODJES- EN DELICATESSENZAKEN, RESTAURANTS, GOLFCLUB, … 

PRIJS TE BESPREKEN.  
CONTACT: FILIP.ROLLIER@TELENET.BE OF 0496 58 26 76

BEENHOUWERIJ (HANDELSFONDS) TE KOOP IN ANDERLECHT. ZEER 
RUIM MET SUPER ATELIER, INSTAP KLAAR EN EEN NIEUWE VER-

GUNNING. ZEKER EEN BEZOEK WAARD.  
INLICHTINGEN: TEL 02/ 468 33 24 55

VOLLEDIG UITGERUSTE SLAGERIJ-TRAITEUR MET 2 ATELIERS EN 
CATERINGMATERIAAL OVER TE NEMEN TE WORTEGEM-PETEGEM. 

CONTACT 0496/82.85.75.
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GEHAKTBALLETJES IN WATERZOOI MET 
PETERSELIEPUREE
Benodigdheden:
800 g Duroc d’Olives gehakt
1 ei
1 el paneermeel
1 el mosterd
3 uien
3 stengels prei
3 stengels selder
3 wortelen
4 dl room
4 dl kippenbouillon
pezo
1 dl Duroc d’Olives olijfolie
8 grote aardappelen
1 dl melk
100 g boter
1 bosje peterselie

Werkwijze:
Meng het gehakt met het ei, het paneermeel en de mosterd. Rol er 
balletjes van en bak ze goudbruin in olijfolie. Haal ze uit de pan en 
bak daarin de fijngesneden ui, prei, wortelen en selder. Blus met de 
room en laat 10 minuten rustig inkoken. Voeg de kippenbouillon 
toe en kruid het af met peper en zout. Schil de aardappelen en 
kook ze in gezouten water. Giet ze af en meng de melk, de gesmol-
ten boter en de peterselie erdoorheen. Kruid af met peper en zout. 
Leg de balletjes weer in de saus en laat ze nog 15 minuten meeko-
ken tot ze vanbinnen gaar zijn.

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

www.durocdolives.com

U verwent uw klanten graag met gezond, heerlijk en mals kwaliteitsvlees. 
Daarom verwennen wij onze varkens met pure granen en olijfolie.

Duroc d’Olives
rasecht varkensvlees



VOORLOPIG BTW-FORFAIT 2019
De wijzigingen in vergelijking met het voorgaande jaar worden in het rood aangeduid. 

3,00 EUR

3,00 EUR

3,55 EUR

3,13 EUR

3,00 EUR

3,00 EUR

18 pct. x 1,95 EUR

2,35 EUR
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WAT WORDT BESCHOUWD ALS VLEESBEREIDINGEN:
Dit omvat alle mogelijke bereidingen die de slager zelf maakt met vers vlees, met inbegrip van vlees dat in kleine stukken is 
gehakt, waaraan levensmiddelen, kruiderijen of additieven zijn toegevoegd of dat een verwerking heeft ondergaan die niet vol-
staat om de inwendige spierweefselstructuur van het vlees te veranderen en daardoor de kenmerken van vers vlees te doen 
verdwijnen, met uitzondering van worst en gehakt die beschouwd worden als vers vlees en forfaitair belast worden overeenkom-
stig de rubriek I.
Voorbeelden van deze bereidingen zijn burgers, schnitzels, brochettes, enz

1,68

1,55

1,61

1,53

1,65

1,47

1,37

18.750
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Wij vernemen dat een aantal leden een 
brief ontvingen van BNP PARIBAS FORTIS 
dat naar aanleiding van de overname van 
PaySquare door BNP PARIBAS FORTIS een 
technische interventie noodzakelijk is op 
uw betaalterminal om de verdere verwer-
king van uw transacties na 28 februari 2019 
mogelijk te maken. Aangezien deze inter-
ventie volgens de brief niet door uw toe-

stelleverancier uitgevoerd kan worden, 
wordt er voorgesteld om een nieuw betaal-
toestel aan te schaffen. 

Wij raden u aan om voorlopig niets te 
ondernemen en geen enkel document die 
met deze zaak verband houdt te onderte-
kenen tot er volledige klaarheid is.

Op dit ogenblik zijn wij informatie aan het 
verzamelen teneinde u te kunnen informe-
ren naar uw rechten en plichten. Zodra wij 
hierover beschikken zal deze informatie 
gepubliceerd worden op onze website 
www.bb-bb.be of kan u contact opnemen 
met ons op het nummer 02/ 735 24 70 of 
via e-mail info@landsbond-beenhouwers.be 

BNP PARIBAS FORTIS 
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WAT ZIJN CHECKLISTS "INSPECTIES"?
Om zijn inspecties uit te voeren, gebruikt het FAVV checklists. Een 
checklist is een lijst van punten die de controleur van het FAVV 
onderzoekt bij een controle. Checklists zorgen ervoor dat contro-
les overal op de zelfde manier en zo objectief mogelijk verlopen. 
Op basis van deze checklists geeft de controleur u het eindresul-
taat van zijn bezoek.

WAAROM DE CHECKLISTS "INSPECTIES" RAADPLEGEN?
Sinds jaren worden deze checklists op de website van het FAVV 
ter beschikking gesteld van bedrijven in de voedselketen om het 
te helpen de voedselveiligheid te verzekeren en de wetgeving te 
respecteren, en ook om hen te helpen controle door het FAVV 
optimaal voor te bereiden. Het is een beetje alsof de studenten 
het controleblad van de leraar al kunnen inkijken voordat het 
examen plaats vindt!

NEW! Sinds kort zijn de checklists te raadplegen via een prakti-
sche zoekmodule. De meeste bevatten nu ook commentaren 
waardoor u gemakkelijker begrijpt wat er precies door het FAVV 
gecontroleerd wordt. Deze commentaren waren vroeger reeds 
beschikbaar in de checklists voor de controle van kleine onderne-
mingen die rechtstreeks aan de eindverbruiker verkopen om hun 
werk te vergemakkelijken. Dit werd nu uitgebreid naar alle bedrij-
ven in de voedselketen.

GEGROEPEERD OPZOEKEN VAN CHECKLISTS: 
EENVOUDIG EN PRAKTISCH!
* Vanaf nu kunt u de checklists opzoeken volgens de activiteiten 
die u uitoefent. U krijgt dus enkel de checklists die u aanbelangen. 
U hoeft daarvoor dus geen lange lijst meer te doorlopen. U kan 

uiteraard meerdere activiteiten selecteren. Dit is handig als u bij-
voorbeeld slager bent maar ook belegde broodjes bereidt. Zoals 
vroeger worden de checklists u aangeboden als een PDF-bestand 
dat u kunt opslaan op uw computer of afdrukken.

* Als u wil kunt u de checklists ook opzoeken volgens "plaats –
activiteit – product" (PAP-code). Als u het nummer ervan kent 
kunt u ook specifieke checklists opzoeken op nummer.

* Van elke checklist krijgt u steeds de meest recente versie te zien
(met andere woorden deze die op dit moment van toepassing is). 
Als u een eerdere (gearchiveerde) versie wil raadplegen, kunt u 
die oproepen met een druk op een knop in de kolom "archief".

* Alle checklists zijn nu ook beschikbaar met commentaar (en niet 
langer alleen deze voor de sector distributie zoals vroeger) om u 
de interpretatie van de te controleren punten gemakkelijker te 
maken. Zo weet u precies wat de vereisten van de checklist inhou-
den en kunt u de controle nog beter voorbereiden. Omdat u de 
regels beter kan toepassen verzekert u meteen ook beter de 
voedselveiligheid van uw producten.

BENIEUWD? 
Neem een kijkje op onze website:
www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/checklists.
U vindt er ook een korte handleiding zodat u direct aan de slag 
kunt. De zoekmodule zal regelmatig worden verbeterd en voor-
zien van nieuwe functionaliteiten. De checklists en de zoekmo-
dule komen binnenkort ook ter beschikking in het Duits.

Het FAVV-newsletterteam.

OPLEIDING

KALENDER VOORJAARSINFOAVONDEN

06/05 Kouterhof Gentbruggekouter 8a, 
9050 Gentbrugge 

13/05 CoovI, Emile Grysonlaan, 1, 
Anderlecht (Hoofdingang - gebouw 5)

20/05 ZAAL PAVILJOEN, Grote Markt, Aalst

22/05 De Graanmaat, Grote Markt, 
Sint Niklaas

27/05 Aldhem Hotel, Grobbendonk

29/05 Borrelhuis, Hasselt

13/06
Syntra, Kortrijk, 20u stipt, 
Doornikse steenweg 220, 
8500 Kortrijk

17/06
Syntra, Brugge, 20u stipt, SYNTRA 
Brugge, Aula, Spoorwegstraat 14, 
8000 Brugge

20/06
Syntra, Ieper, 20u stipt, SYNTRA 
Ieper, naast het station (nieuwbouw) 
Grachtstraat 13, 8900 Ieper

VOORJAARSINFOAVONDEN
Beste collega’s,
Hierbij nodigen wij u uit op de nationale 
infoavonden van de Koninklijke 
Landsbond der Beenhouwers, 
Spekslagers enTraiteurs van België.
 
PROGRAMMA
Verwelkoming door de voorzitter
 
Presentatie 1: Voorstelling van de studie 
uitgevoerd door de Universiteit van Hasselt 
met als onderwerp “Hoe richt ik mij winkel 
in voor een maximum verkoop ?”                      
 
Presentatie 2:
Deskundige uitleg over koelgassen.
Wat met Freon en de kostprijs van 120 
euro en meer voor 1 kg gas !!
30 controleurs zijn aangesteld om bij sla-
gers, bakkers, hotels, enz. het logboek van 
de koeling te controleren. Wie niet in orde 
is kan tot maximum 30.000 euro boete 
krijgen.

Presentatie 3:
Arag : wat is het verschil is tussen een 
rechtsbijstand opgenomen in een polis en 
een een afzonderlijke rechtsbijstandsver-
zekering  
Vanaf wanneer heb je een contractuele 
afspraak  ?
 
Presentatie  4 :          
Nieuwe partners       
Vakbeurs BIBAC PLUS september 2019 
 
Het is van belang dat u deelneemt aan 
deze interessante informatieavonden.
Ter plaatse wordt u een certificaat van 
opleiding overhandigd.
Gratis toegang voor leden.
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DOSSIER LAMSVLEES

Lekker lam

Schapen en lammeren worden niet alleen voor de melk gehouden maar ook voor de wol en het vlees. 
In onze streken worden die dieren niet zoveel meer gekweekt om hun melkcapaciteit en zijn het enkel 

nog bio-boeren die op een ambachtelijke manier de vroegere tradities in eer houden. In Frankrijk 
daarentegen wordt er nog vaak kaas gemaakt met schapenmelk. Vroeger kweekte men vooral 

schapen voor de wol. Doordat men goedkoper wol kan inkopen in Australië en Zuid-Amerika is de 
wolproducten minder belangrijk geworden dan de vleesproductie in onze regionen. 

1) DE SOORTEN SCHAPEN EN LAMMEREN
Ram
Is een mannelijk schaap. Het is duidelijk herkenbaar aan de teel-
ballen en de horens en de algemene robuuste bouw.

Ooi
Vrouwelijk schaap. Te herkennen aan de kling, de uier en de fij-
nere bouw.

Hamel of weer
Een gecastreerde ram. Deze schapen werden vroeger een bel 
omgebonden, vandaar het woord belhamel.

Lam
Is een schaap tot de leeftijd van 1 jaar

Zuiglam
Een lam die gedurende 2 à 3 maand uitsluitend moedermelk 
heeft gekregen. Dit vlees is een echte delicatessen.
Paaslam
Zeer jonge lammetjes die rond de tijd van Pasen worden geslacht

Pré-salés
Dit zijn dieren die gegraasd hebben op de zoute weiden. Dit zijn 
weiden waar het zeewater via eb en vloed de planten voorzien 
van het nodige vocht en ruimte om te kunnen groeien. De zoute 
smaak van de zee zit in de bodem en dus ook en in de planten, 
met gevolg dus ook in het vlees. De meeste gekende streek waar 
deze dieren worden gekweekt is de streek rond de Mont-Sint-
Michel in Frankrijk. Ook in de Somme worden op deze manier 
schapen gefokt.

2) DE RASSEN 
A) Texel
Dat is het vleestype bij uitstek, dat zo’n 70% van onze veestapel 
uitmaakt. Het ras is afkomstig uit Nederland. Het werd verbeterd 
door kruisingen met bekende Engelse rassen zoals Leicester, 
Wensleydale, Cotswolds en vooral Lincols. Het is een vroegrijp 
vleesschaap met een ideale lichaamsbouw en vorm dat boven-
dien zeer vruchtbaar is. Het is over de hele wereld beroemd.Het 
Texelras is sober en is goed bestand tegen ongure weersomstan-
digheden. De dieren zijn rustig van aard, volledig wit met korte 
brede kop en zware neusspiegel. De kop en de poten zijn onbe-
wold. Een volwassen ram weegt ongeveer 95 kg en heeft een 
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ARTIKEL: TYTGAT DANIËL - MET MEDEWERKING VAN GERDI TERMOTE, TECHNISCH ADVISEUR “SLAGERIJSCHOOL TER GROENE POORTE”

Lekker lam

schofthoogte van ongeveer 70 cm terwijl een volwassen ooi 
ongeveer 75 kg weegt en ongeveer 68 cm meet (schofthoogte). 

B) De Suffolk
Het ras is ontstaan in het Zuid-Oosten van England in het graaf-
schap Suffolk. Typische zijn de zwarte poten en kop die vrij zijn 
van wol en de fijne wol die de dieren geven. De dieren zijn schuw 
en vrij snel. Het is een uitstekend vleesras maar minder bevleesd 
dan de Texelschapen. Het dier heeft een speciale smaak en is 
makkelijk met vet doorweven. Het staat voor ongeveer 20% van 
de Belgische schapenstapel.

C) Hampshire
Deze dieren zijn afkomstig van Engeland en werden in 1948 voor 
het eerst in België ingevoerd. Ze hebben een diepbruine tot 
zwarte kop, poten en oren. Ze zijn iets kleiner dan Texel of Suffolk 
maar diep en breed gebouwd. Ze hebben een goede vleeskwali-
teit maar worden makkelijk te vet. Ooien worden tot 66 cm groot 
en 80 kg zwaar en de rammen tot 71 cm en tot 100 kg zwaar.

3) BENAMING VAN DE VERSNEDEN STUKKEN 

1. Lamsbout:
- achterbout 1
- boutzadel

2. Lamsrug:
- lamszadel
- lamskoteletten 2

3. Lamsflanken:
- lamsragout

4. Lamsschouder:
- lamsschouder 4

5. Lams bas-côtes:
- lams bas-côtes 5
6. Lamsnek:
-lamsnekkoteletten 6

7. Lamsnier: 
- lamsnier 7

4) BENAMING EN BESTEMMING VAN DE STUKKEN
A) Bout of gigôt
Dit is de volledige bil met de heup van het lam

1) Achterbout
De bil zonder de heup van het lam

Bestemming
- Bout zonder been
- Bout met been

Boutsneden: sneden van de bout al dan niet met been
- Uitgepeld voor:

• Fondue
• Gourmet
• Spitjes
• Gyros
• Pita

2) Boutzadel
De heup van het lam

Bestemming
- Boutzadel
- Boutsneden
- Uitgepeld voor:

• Fondue
• Gourmet
• Spitjes
• Gyros
• Pita

3) De baron
Bout met de rug of beide bouten en de rug aan elkaar

4) De culotte
Beide bouten samen
- Ragout
- Lamstoofvlees met of zonder been

B) Lamsschouder
Bestemming
Gebraad 2de categorie
- Ragout met been 1ste categorie (in sneden van circa 2 cm dikte)
- 1ste categorie ragout zonder been:
- Gyros
- Lamsgehakt
- Merguez

C) Lamsrug
1) Filetkoteletten en ribkoteletten
- Lamskroon
Gebraad met been samengesteld uit de ribkoteletten vanaf de 
1ste tot de 13de rib.

- Geschraapte koteletten
Een kotelet met een lange rib (soms wel lange snit genoemd) 
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waarvan de rib is ontbloot en waarop men een manchet plaatst. 
Een geschraapte kotelet wordt ongeveer 2 cm dik gesneden.

- Enkele kotelet
Een kotelet van 2 cm dik (dikte kan variëren) afgesneden van een 
doorgezaagde rib.

- Lamsnootje
Een uitgebeende kotelet van circa 2cm dik opgebonden met 
touwtje. Sommige slagers gebruiken deze term voor ontbeend 
en volledig ontvliesd kleinhoofd.

- Dubbele kotelet
Dit is een kotelet van 2 à 3 cm dik, afgesneden van NIET doorge-
zaagde rug.

- Lamszadel
De filetkoteletten.

- De koffer
De ribkoteletten en filetkoteletten met ragout eraan.

Bestemming
- Lamszadel
Dubbele/enkele koteletten
- Lamskroon 
- Lamszadel zonder been
- Opgevulde lamszadel
- Lamsnootjes

2) Spiering
- Nek 
- Lage ribben

Bestemming
- 1ste categorie ragout met been
- 1ste categorie ragout zonder been
- De punt van de nek is 2de categorie ragout
- Lamsgehakt
Merguez: Gekruid lamsgehakt gevuld in schapensnaren

D) Lamsborst + flank
Bestemming
Ragout: lamstoofvlees met of zonder been
- Opgevuld met lamsgehakt

5) GERECHTEN MET LAM
1) Lamsbrochet
Spiesje met stukjes lamsvlees met paprika
Bereiding met een Provençaalse saus
- Gesnipperde sjalot en look stoven in olijfolie en voeg een 

brunoise van paprika aan toe. Laat verder stoven
- Tomaten in blokjes gesneden aan de bereiding toevoegen en 

mee laten stoven, evenals plakjes van champignons en witte 
wijn en laten sudderen

- Op smaak brengen met peper en zout en eventueel de saus 
binden

- Brochette aanbakken in de pan aan beide zijden en eventueel 
verder garen in de saus

2) Lamsburger
Fijn gemalen gehakt tot een hamburger gevormd met een 
randje paneermeel rondom.
Bereiding met duivelse saus.
Een afkooksel van gesnipperde sjalot en witte wijn, azijn, geplet-
te zwarte peperbolletjes, thijm en laurier.
Dit bij een demi-glacesaus met tomatenpuree voegen en afwer-
ken met gehakte peterselie, kervel, en basilicum
Afkruiden met cayennepeper
Lamsburger langs beide zijden mooi kleuren en verder garen in 
de oven 150°C

3) Lamsvink
Een bolletje fijn gemalen gehakt, dat met een dunne snede lams-
vlees is omwikkeld en vastgemaakt wordt met een touwtje of 
prikkertje.
Als garnituur een streepje bieslook.
Bereiding met zoutzure saus
Brunoise van paprika (stoven in olijfolie), wortel in dunne reepjes 
snijden en blancheren, prei in reepjes snijden evenals lente uitjes 
en alles toevoegen aan een gekookte blanke fond.
Afwerken met sojasaus met suiker, frambozenazijn, zout, knof-
look (ook lekker met wat honing) en eventueel binden. 
Kan afgewerkt worden met stukjes ananas, litchi enz…
Lamsvinkje aan beide zijden kleuren in de pan en verder garen in 
de saus of de oven
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Lamsvlees met het Pastorale-keurmerk wordt op een beperkt 
aantal verkooppunten aangeboden en gedurende van Pasen tot 
oktober-november. 

GOED BEWAREN
Vers lamsvlees heeft een bordeauxrode kleur. Je gebruikt het 
best zo vers mogelijk. Gemalen of gehakt vlees is 1 dag houdbaar, 
vlees in porties gesneden 2 dagen en gebakken en gebraden 
vlees 3 tot 4 dagen. In de diepvries bewaar je het best niet langer 
dan 3 maanden. 

LEKKER KLAARMAKEN
De beste manier om lamsvlees te bereiden, is ervoor te zorgen 
dat het vlees vanbinnen nog rosé is en lekker sappig. Lamsvlees 
kan je bakken, braden, roosteren of stoven. Het vlees is mals, licht 
verteerbaar en heeft een typische smaak. Lamsvlees gaat heel 
goed samen met knoflook en kruiden als munt, salie, tijm, roze-
marijn, oregano, marjolein, koriander en diverse currycombina-
ties.

OP JE GEZONDHEID
Lamsvlees draagt bij tot de inname van eiwitten van een goede 
biologische kwaliteit, van B-vitaminen (vooral vitamine B3 en 
B12) en van het mineraal zink. Zoals bij elke vleessoort zijn er ook 
binnen het assortiment van lamsvlees stukken die mager, gemid-
deld vet of vet zijn. Wissel vette vleessoorten geregeld af met 
magere soorten.

PASTORALE-LAMSVLEES VOOR PROFESSIONALS
PASTORALE: WIE, WAT EN HOE?
Pastorale staat voor lamsvlees van bij ons en van de beste kwa-
liteit. Het is ook de naam voor het samenwerkingsverband tussen 
producenten, slachterijen en verkooppunten.

Het Pastorale-samenwerkingsverband werkt met bijdragen die 
het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) per 

koninklijk besluit int per geslacht lam. Een deel van die bijdrage 
wordt doorgerekend naar de leverancier van het lam, een deel 
naar de afnemer van het vlees. Het is de vzw Vlaamse 
Schapenhouderij (VSH) die jaarlijks een voorstel tot besteding 
van dit bedrag indient bij VLAM en de uitvoering ervan coördi-
neert.

In de loop van de jaren organiseerde VSH diverse smaakpanels. 
Iedere keer opnieuw scoorde het Pastorale-lamsvlees bijzonder 
goed. Het staat vast dat in Vlaanderen bijzonder lekker lamsvlees 
wordt gekweekt.

De grote uitdaging is om het Pastorale-lamsvlees tot bij de con-
sument te brengen die voor die uitstekende kwaliteit wenst te 
betalen.

Het jaarlijkse receptenboekje inspireert en toont de veelzijdig-
heid van dit product. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de 
manier waarop lamsvlees bereid wordt. Lamsvlees in een stoof-
potje, gebakken of op de barbecue, deze jaarlijkse uitgave gidst 
de consument om het beste te halen uit dit hoogstaande kwali-
teitsproduct.

Het Pastorale-lamsvlees wordt gepromoot naar het brede publiek 
via promotiemateriaal dat de deelnemende slagers of schapen-
houders verspreiden.

Naast de verkooppunten bij schapenhouders en slagers worden 
andere korte keten-distributiekanalen onderzocht. Belangrijk 
aandachtspunt hierbij is het zo minimaal houden van de tussen-
schakels tussen consument en producent. 

DEELNEMEN AAN HET PASTORALE-NETWERK?
Wens je meer informatie over onze werking of wens je deel uit te 
maken van het Pastorale-netwerk, contacteer ons via: info@pas-
torale.be.

Pastorale: het lekkerste 
lamsvlees van bij ons

Zeg niet zomaar lamsvlees tegen Pastorale-lamsvlees. Pastorale is al sinds 1992 hét keurmerk 
dat garant staat voor puur en lekker kwaliteitslamsvlees van eigen bodem. De kwekers beschikken 
over een heel wat kennis en ervaring om op een zeer kwaliteitsvolle manier schapen te houden. De 
vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH) waakt als een goede herder over het (keur)merk. Dankzij die 

nauwgezette kwaliteitsbewaking krijg je heerlijk lamsvlees op je bord. Volg Pastorale op Facebook en 
blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes.
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GROENTESTOOFPOTJE 
MET LAMSBOUT EN RIJST

Dit groentestoofpotje van vergeten groenten en gekruid met 
currypoeder past perfect bij het zachte lamsvlees. 

Ingrediënten
8 wortelen
2 uien
2 stengels selder
1 bussel boterrapen
2 pastinaken
4 takjes tijm
2 teentjes look
2 blaadjes laurier
bosje koriander
1 lamsbout (+/- 1 kg)
2 el currypoeder
2 dl room
300 g witte rijst
1 à 2 el sausbinder
boter
peper en zout

Recept
Schil en snijd 4 wortelen in grove stukken. Snijd de uien grof en 
snijd 1 stengel selder in stukjes.
 
Kruid de lamsbout met peper en zout en schroei het vlees langs 
alle kanten dicht in boter. Voeg de stukjes wortel, ui en selder 
samen met de tijm, laurier en de gekneusde look toe. Giet er 
water over tot alles onder staat en laat 3 uur op een zacht vuur-
tje sudderen.
 
Haal de bout uit het water, zeef de bouillon en zet de bouillon 
terug op het vuur. Roer er het currypoeder onder.
Schil en snijd de rest van de groenten, 4 wortelen, 1 selder, boter-
rapen en 2 pastinaken in gelijke stukken en voeg toe bij de bouil-
lon. Roer er de sausbinder door en laat wat indikken. Giet er de 

room bij en laat 2 minuten pruttelen.
Leg de lamsbout terug in de pan bij de saus en laat nog een half 
uur op een zacht vuur garen.
 
Kook de rijst gaar. Werk de stoofpot af met de koriander en geef 
er de rijst bij.

LAMSKROONTJE MET TUINKRUIDEN, 
EEN SAUSJE VAN TIJM, COURGETTE MET 
DASLOOK EN JONGE WORTELEN

Ingrediënten
1 lamskroontje
1 courgette
8-tal jonge wortelen met loof
honing
3 takjes verse tijm
daslook (of gewone look)
lams- of rundbouillon
bruine roux
lente-ui
peper en zout
olijfolie

Recept
Doe de daslook of gewone look in een vijzel, maal tot een papje 
en voeg olie toe. Strijk het kroontje er mee in en kruid met peper 
en zout.
Snijd de courgette in lange repen. Strijk in met de dezelfde olie 
van daslook en grill gaar.
Schil de wortelen en gaar ze een beetje voor in kokend water. 
Grill op de barbecue en strijk er op het einde een beetje honing 
over. Serveertip: laat een beetje loof aan de wortel.
Grill het kroontje tot een kerntemperatuur van 49 graden en laat 
vervolgens 10 minuten rusten.
Serveer met een tijmsausje. Kook de bouillon met drie takjes 
tijm. Zeef de saus en bind ze met een bruine roux. Kruid met 
peper en zout en werk af met versnipperde lente-ui.
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Winnaars wedstrijd BB01
Brugse Ham

Jambon de Bruges
Slagerij Anja en Nathan, Aartrijke
slagerij Blanckaert - De Puydt, Koksijde
nv Kieskeur, Oostkamp
Boucherie Plamont, Soignies
slagerij Eddy en Nadine, Wingene
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AARDAPPELWOK MET LAMSVLEES

Ingrediënten
4 grote bloemige aardappelen
400 à 500 g lamsfilet "Pastorale"
250 ml lamsfond (of groentebouillon)
1 grote of 2 medium sjalotten
1 grote wortel
2 eetlepels zonnebloemolie
1 eetlepel bloem
1 teen look
enkele mespuntjes (ongeveer 1 doosje) saffraan
peper en zout

Recept
Snijd de aardappelen en de wortel in stukjes van 1 cm en het 
lamsvlees in blokjes van 3 à 4 cm. Verhit de olie in de wok en fruit 
de gesnipperde look en sjalot. Voeg het vlees, de wortel en de 
eetlepel bloem toe.
Als het vlees gebruind is, giet je er de lamsfond bij en voeg je de 
aardappelblokjes toe. Laat het geheel zo’n 15 minuten sudderen. 
Voeg na een vijftal minuten de saffraan toe.
Peper en zout toevoegen naar smaak.

LAMSBOUT OP GROOTMOEDERS WIJZE
Ingrediënten
1 lamsbout "Pastorale"
2 wortelen
2 takjes selder
1 ui
2 sjalotten
6 teentjes knoflook
1 citroen
boter
verse rozemarijn
peper en zout

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
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Recept
Vraag je slager om het dijbeen uit de lamsbout te verwijderen en 
het vlees mooi egaal op te binden. Zo krijg je een veel gelijkma-
tiger bakresultaat.
Snijd de ui, sjalotten, wortel en selder in niet te kleine stukken. 
Plet de ongepelde lookteentjes onder een groot mes. Doe alle 
groenten met de look in de bodem van een ovenschaal. Prik wat 
takjes verse rozemarijn in de lamsbout en kruid met peper en 
zout. Wrijf het vlees flink in met boter en leg het op de groenten.
Bak 10 tot 15 minuten in een oven op 180°C om het vlees te 
kleuren. Draai vervolgens de oven terug tot 140°C en laat de 
bout nog een klein uurtje garen. Als het vocht dat uit de bout 
loopt helder begint te worden, dan is het vlees mooi rosé. De 
kerntemperatuur moet 55°C zijn. Laat het vlees minstens 10 
minuten rusten onder aluminiumfolie.
Verwijder intussen de lookteentjes uit de pan en blus het braad-
vocht met een klein scheutje citroensap. Haal de lookteentjes uit 
de pel en duw ze door een zeef. Giet dan de braadjus door 
dezelfde zeef en roer de saus af met klontjes koude boter.
Trancheer de lamsbout en serveer met de saus. Gestoofde wor-
teltjes en aardappeltortilla’s smaken er heerlijk bij.

Bereidingstip: Indien je geen fan bent van lam, kan je ook stuk-
jes kip gebruiken. 

LAMSBOUT IN PERSILLADE MET EEN 
GRATIN VAN RAAPJES
Ingrediënten
1 lamsbout "Pastorale"
2 teentjes knoflook
enkele takjes platte peterselie
enkele blaadjes verse munt
4 eetlepels geschaafde amandelen
50 g gemalen kaas
1/2 witte kool
1 dl room
boter
olijfolie
grof zeezout
nootmuskaat
peper en zout

voor de gratin:
4 grote zachtkokende aardappelen
1 botje rapen
1 eetlepel mierikswortelpasta
2 dl melk
2 dl room
1 teentje knoflook
100 g gemalen kaas
nootmuskaat
peper en zout

Kruid de bout met peper en grof zeezout en schroei het lams-
vlees rondom dicht in hete boter. 
Snipper intussen voor de persillade de look, de platte peterselie 
en de munt zeer fijn.
Hak de amandelen en doe ze bij de look en de kruiden. Meng er 
de parmezaan door die voor de binding van de korst zal zorgen.
Leg de bout op een ovenplaat en giet er het braadvocht over. 
Druk de persillade goed aan op de bovenzijde van het vlees. 
Druppel er wat olijfolie over tegen het verbranden. Bak de bout 
1 uur in een oven op 170°C.
Breng voor de gratin de room en de melk aan de kook met het 
ongesneden teentje look, gekruid met peper, zout en nootmus-
kaat.
Schaaf intussen de geschilde aardappelen en raapjes in dunne 
plakjes. Schik de aardappelen en de raapjes in een beboterde 
ovenschotel. Strijk ergens halverwege de laagjes de mierikswor-
telpasta uit. Verwijder de look en giet het hete roommengsel 
over de groenten. Strooi er de kaas over en zet zo’n 30 tot 40 
minuten in de oven bij het vlees.
Snijd de kool in julienne en blancheer in gezouten kokend water. 
Verfris onmiddellijk onder koud stromend water.
Kook de room in met peper, zout en nootmuskaat en warm er de 
kool terug in op.
Laat het vlees 10 minuten rusten voor je het aansnijdt. Serveer 
met de gratin en de kool.

Bereidingstip: Gebruik voor het braden van vlees altijd het 
juiste formaat van pan. Ideaal is een pan waar het vlees net in 
past. Anders gaat de boter rond het vlees te snel verbranden. 

DOSSIER LAMSVLEES



BUFFERGLUCOSE CLEAN LABEL 
voor alle bereidingen van vers gehakt, verse braadworst, …. 

Dosering: min. 1% - max. 1,5% voor een stabiele buffer pH tussen 5.6 - 5.8

 
Voor alle slachtvers - fris - spiervlees - vet: juiste koeltemperatuur min. 2 °C - max. 4 °C 

Voor alle gemalen bereidingen bewaartijd met de juiste pH -waarde 5.4 - 5.8: standaard 8 dagen, standaard vacuümverpakking 12 dagen, 
speciale vacuümverpakking 12 dagen.

Gratis proefstalen van 1 kg te bekomen bij uw algemene kruidenleverancier of rechtstreeks te bestellen bij info@ph-liquid.com
Voor volledige info voor alle verse- en verhitte bereidingen: www.ph-liquid.com banner 11 klikken op de Belgische vlag.

* Bufferglucose Clean Label is vrij van alle E-nummers.
* Bewaartijd en kwaliteitscontrole voor vers gehakt, braadworst, etc... worden gestaafd door erkend labo met attest.
* Bufferglucose Clean Label patent pending door PH Liquid Belgium Nv.
* Exclusief, plaatselijke verdeling is nog beschikbaar. Info: info@ph-liquid.com 

Verkrijgbaar bij de firma JOBO specerijen - www.jobo.be www. ph-liquid.com

Geschikt voor Halal 
- met attest. 

Geschikt voor Halal
- met attest.

www. ph-liquid.com

Monster(s) 325-2018-00091327 Vers gehakt Productie datum 03/09/2018 Datum analyse 12/09/2018 9 dagen conservering

Monster(s) 325-2018-00091328 Verse worst Productie datum 03/09/2018 Datum analyse 12/09/2018 9 dagen conservering

Monster(s) 325-2018-00091331 Vers gehakt vacuüm verpakt Productie datum 24/08/2018 Datum analyse 12/09/2018  19 dagen conservering

Monster(s) 325-2018-00091332 Verse worst vacuüm verpakt Productie datum 24/08/2018 Datum analyse 12/09/2018 19 dagen conservering

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
Delicatessen Chris, Lier

Voor bacteriologische testresultaten en pH buffer gelieve een mail te sturen naar info@ph-liquid.com
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om de groente eerst te koken voor je ze schilt. Schorseneren 
klaarmaken wordt een eitje met onze tips en recepten.

AARDPEER
Aardperen zijn kleine knolletjes met een zoete smaak die je kan 
vergelijken met artisjokken. Je kan deze vergeten groente zowel 
rauw als gekookt of gebakken eten. Tip: als je de aardpeer eerst 
kookt, kan je hem makkelijker schillen.

GEGRILDE LAMSFILET MET 
APPEL, KNOLSELDER- EN  
RADIJSJESSALADE

Ingrediënten
500 g lamsfilet
1 jonagold
¼ knolselder
1 bussel radijzen
½ rode ui
1 doosje frambozen
4 el maïsolie
2 el witte wijnazijn
1 kl suiker
peper en zout
½ bosje peterselie
olie, om te bakken

DE LEKKERSTE RECEPTEN 
MET VERGETEN GROENTEN 

VERGETEN GROENTEN: EEN LIJST OM TE ONTHOUDEN
De lijst van vergeten groenten is erg lang. Daarom spitsen we 
ons toe op de meest gekende soorten, die je vandaag meer en 
meer terugvindt in restaurants, kookboeken en recepten. We 
geven ook telkens onze favoriete recepten met vergeten groen-
ten mee.

RODE BIET
Rode biet kan je het hele jaar door kopen maar er bestaat een 
verschil tussen winter- en zomerbieten. De zomerversie is bij-
voorbeeld kleiner en de winterbiet vind je meestal gekookt en 
zonder loof in de winkel. Beide zijn zoet van smaak. Heeft de 
rode biet een aardesmaak? Dan is hij niet goed klaargemaakt.

KNOLSELDER
Zoals de naam al doet vermoeden is deze vergeten groente de 
verdikte wortel van de selderplant. Knolselder heeft een pittige, 
kruidige smaak met veel aroma. Hij wordt vaak rauw gegeten in 
salades, maar ook gekookt is hij lekker – zeker in winterse 
gerechten zoals wild of lamsvlees zoals deze gegrilde lamsfilet 
met appel, knolselder en radijzen.

PASTINAAK
Deze witgele wortel is een echte wintergroente. Pastinaak heeft 
een subtiele anijssmaak die er vooral in gekookte vorm lekker 
zoet doorkomt. Weet je niet goed wat te doen met deze verge-
ten groente? Laat je inspireren door de volgende recepten. Op 
zoek naar nog meer lekkers? Deze recepten met pastinaak zijn 
een schot in de roos.

RAMMENAS
Er zijn twee soorten rammenas: de winter- en de zomerramme-
nas. De wintervariant is zwart van kleur, terwijl de zomerram-
menas in verschillende kleuren voorkomt. Afhankelijk van de 
soort heeft deze vergeten groente een pittige smaak. Voor tips 
en tricks om te koken met rammenas ben je hier aan het juiste 
adres.

KOOLRABI
De koolrabi is eigenlijk de verdikte stengel van een koolplant. Het 
is dan ook een koolsoort en geen knolgewas. Je vindt deze pit-
tige vergeten groente zowel met als zonder blad, maar in de 
bladeren zitten meer voedingsstoffen dan in de knol zelf.

SCHORSENEREN
De smaak van schorseneren lijkt een beetje op die van asperges, 
maar dan minder fijn. Deze lange wortels hebben een zwarte 
schil en zijn mooi wit vanbinnen. Ook bij schorseneren helpt het 

In grootmoeders tijd zwaaiden deze groenten de plak in bijna elke keuken. Gaandeweg zijn ze uit het keuke-
nbeeld verdwenen - en da’s jammer! Deze zogenaamde “vergeten groenten” zitten bomvol smaak en kunnen 

in verschillende recepten gebruikt worden. Ontdek welke groenten je zeker niét mag vergeten.
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RECEPTEN LEKKER VAN BIJ ONS

Recept
Schil de knolselder en snijd in dikke staafjes. Spoel de appel, verwij-
der het klokhuis en snijd in even grote staafjes als de knolselder.
Snijd de radijzen in dunne plakjes en de rode ui in fijne ringen. Hak 
de peterselie fijn. Verzamel de knolselder, appel, radijsjes en rode ui 
in een slakom. Maak een vinaigrette met de witte wijnazijn, suiker, 
maïsolie en peper en zout. Meng door de salade. Werk af met 
gehakte peterselie en frambozen. Strijk de lamsfilet in met olie en 
bak aan beide kanten krokant op de grill, binnenin mag het vlees 
nog rosé zijn. Serveer het lamsvlees met de salade, lekker met 
puree.

SOEP VAN PASTINAAK EN KNOL-
SELDER MET PASTINAAKCHIPS

Ingrediënten
200g knolselder
300g pastinaak
1 extra pastinaak voor de chips
2 aardappeltjes
1 zoete ui
1 teentje knoflook
1l groentebouillon
peper en zout
50g boter
1 koffielepel truffelpuree of enkele druppels truffelolie

Bereidingstip: Voeg aan de pastinaaksoep eens wat peterseliewor-
tel toe, héérlijk!
Recept
Schil de pastinaak en de knolselder en snipper de ui en knoflook.
Bak eventjes op in een beetje boter op een zacht vuur.
Stoof alles even en blus met de groentebouillon.
Voeg hierbij de in blokjes gesneden aardappel.
Breng op smaak met peper en zout.
Gaar onder gesloten deksel.

Mix tot een gladde soep en werk af met een beetje truffelpuree of 
druppels truffelolie naar smaak.
Was de overgebleven pastinaakwortel en snijd in flinterdunne schijf-
jes. Frituur deze tot chips en serveer ze bij de soep.

KALFSSCHNITZEL MET 
WORTEL-SCHORSENEREN 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 plakjes. 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.



RECEPTEN LEKKER VAN BIJ ONS

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.

PAPILLOT VAN AARDAPPELEN 
MET AARDPEER EN BIEFSTUK 
OP DE BARBECUE

Ingrediënten
500 g aardperen
500 g vastkokende aardappelen
3 el olijfolie
grof zout
1el fijngehakte knoflook
2 el blaadjes van tijm
4 el fijngesneden peterselie
peper
verse dragon
600 g dikke lendebiefstuk

Spiesje van champignons
250 gram kastanjechampignons
1 teentje knoflook
3 eetlepels olijfolie
1 eetlepel honing
4 takjes tijm
8 houten satéprikkers

Recept
Schil, was en snijd de aardperen in kwarten. Boen de aardappelen 
schoon en snijd ze in grove blokjes van 2 cm.
Meng stukjes aardpeer en aardappel met 3 el olijfolie, knoflook, tijm, 
fijngesneden peterselie, peper en zout.
Snijd het rundvlees eveneens in blokjes en voeg toe aan de mari-
nade. Plaats in de koelkast en marineer een half uur.
Verdeel het gemarineerde vlees in 4 pakketjes aluminiumfolie en leg 
op de bbq. Bak tot het vlees gaar is, 20 tot 30 min.
Spiesjes van champignons
Hak de knoflook fijn en meng in een kom met de olijfolie en honing. 

Breng op smaak met peper en wat zout. Voeg de champignons toe 
en schep om zodat ze volledig met de marinade bedekt zijn.
Rits de tijmblaadjes van de takjes en strooi deze over de champig-
nons. Laat de champignons even trekken.
Laat ondertussen de satéprikkers weken in water.
Neem de champignons uit de marinade en rijg ze aan de houten 
satéprikkers. Grill de spiesjes ca.3 minuten op een hete barbecue. 
Draai ze om en grill ze in nog eens 3 minuten verder gaar. 
 
Serveer de papillot met de champignons.

KNOLSELDERSOEP MET 
VARKENSREEPJES EN RODE BIET

Ingrediënten
800 g bloemige aardappelen
1 bussel prei (600g)
100 ml melk
2 el boter
600 g schelvisfilets
6 sneden brood
200 ml melk
4 eieren
75 g oude Brugse kaas
4 el paneermeel
30g boter
peper en zout
nootmuskaat

Recept
Verwarm de oven voor op 180°C. Schil en snijd de aardappelen klein 
en doe in een kookpot met water en breng aan de kook tot ze gaar 
zijn. Snijd de prei in ringen en stoof gaar. Giet de aardappelen af en 
pureer samen met de prei, 100 ml melk, boter, peper, zout en noot-
muskaat. Kook de eieren hard in ongeveer 10 minuten in kokend 
water. Schrik in koud water, laat afkoelen en snijd ze in plakjes. 
Beboter een vuurvaste schaal, bestrijk de schaal met een laag puree 
en leg er vervolgens een laagje vis in. Dompel 3 sneetjes brood in 
200 ml melk. Druk ze wat uit en leg op de vis. Beleg vervolgens met 
de helft van de plakjes gekookt ei. Kruid met peper en zout. Herhaal 
met puree en eindig met vis. Meng de geraspte kaas met het 
paneermeel en bestrooi over de vis. Voeg enkele blokjes boter toe 
en plaats in de oven. Gaar de vis ongeveer 15 minuten. Zet eventueel 
nog even onder de grill zodat de bovenkant mooi goudbruin wordt.
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BEENHOUWERIJ – SPEKSLAGERIJ – TRAITEUR 
Indien u gemotiveerd bent om een carrière in de sector 
“Beenhouwerij, Spekslagerij, Traiteur” uit te bouwen, 

Indien u de laatste jaren geboeid werd door het beroep, 

Indien u zich geroepen voelt om uw kennis over te dragen en uw 
beroep te verdedigen, 

Indien u graag een officiële erkenning zou behalen, dan is deze 
oproep voor u. 

NIEUW 
U bent Laureaat van de Arbeid, gouden ereteken, en het verwer-
ven van het label «Diamant» interesseert u, dan belangt deze 
oproep u ook aan. 

WAAROM? 
Goed werk wordt helaas niet vaak genoeg in de kijker gezet, 
schouderklopjes zijn er nooit te veel. Samen met het KIEA, houdt 
de Koninklijke Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en 
Traiteurs van België zich eraan diegenen die zich blijven investeren 
in hun beroep officieel te huldigen. 

Het behalen van de titel van Laureaat van de Arbeid en het label 
voorgesteld door uw sector, bevestigt immers de kwaliteit van uw 
werk, benadrukt uw talent en inzet voor uw beroep en geeft een 
meerwaarde aan uw loopbaan en uw zaak. 

Het is een titel waar u best trots op mag zijn en een teken van uw 
kwaliteiten die een voorbeeld voor uw collega’s kunnen zijn. Deze 
oproep belangt alle personen aan die werkzaam zijn in de sector 
Beenhouwerij, Spekslagerij en Traiteur.
WAT IS EEN LAUREAAT VAN DE ARBEID? 
De titel van Laureaat van de Arbeid maakt deel uit van een lange 
traditie om mensen te huldigen voor hun professionele inzet. 

Afhankelijk van een aantal specifieke criteria omschreven in het 
reglement, behaalt de kandidaat de titel van “Laureaat van de 
Arbeid”- Gouden ereteken – zilveren ereteken – bronzen ereteken. 
Laureaten van de Arbeid die een gouden ereteken behaald heb-
ben, kunnen het label “Diamant” verwerven indien ze nog werk-
zaam zijn in de sector. 

De lijst van de Laureaten wordt bij koninklijk besluit bekrachtigd. 
De eretekens worden tijdens een evenement overhandigd aan de 
Laureaten.

HOE INSCHRIJVEN? 
Het inschrijvingsformulier en het volledige reglement vindt u op 
onze website www.bb-bb.be

Alle geïnteresseerden kunnen de formulieren eveneens aanvragen 
per e-mail: info@iret-kiea.be of per post: KIEA – Blijde Inkomstlaan 
17-21 – 1040 BRUSSEL. De kandidatuur moet ten laatste op 
15/03/2019 ingediend worden. 

Vindt u dat één of meerdere van uw collega’s een label verdienen? 
Moedig haar of hem aan en stuur hun gegevens door naar info@
iret-kiea.be! 
 

NIEUWE SESSIE 
LAUREATEN VAN DE ARBEID VOOR DE SECTOR

SCHRIJF 
NU IN!

 

IS KLASSESLAGER WORDEN 
JOUW JUISTE KEUZE?  
 

Wat is een klasseslager? 
Klasseslagers zijn zelfstandige slagers die zich 
hebben gegroepeerd met als hoofddoel hun zaken uit te bouwen tot mooie gezonde 
ondernemingen, waar de klant centraal staat. 

Wat maakt klasseslager zijn uniek? 
“Ambacht, vakmanschap, uitstraling, vriendschap, groepsgevoel” Dit zijn de “Keywords” 
die ons uniek maken zonder dat we het zelfstandige karakter van onze leden uit het oog 
verliezen. De handen in elkaar slaan en samen zoeken naar strategieën, zodat we onze 
klanten nog beter kunnen dienen. 

Markten, tijden, wetten en eetgewoontes veranderen aan een snelvaart tempo, het wordt 
alsmaar moeilijker om het hoofd te bieden aan de druk van concurrenten en overheid. 
Samen zoeken onze leden naar de gepaste toekomstperspectieven.  

Wat maakt dat je er als klasseslager niet alleen voor staat? 
Heb je soms ook het gevoel dat het slagersvak alsmaar complexer wordt en dat je soms 
de pedalen kwijt bent? Wij blijven niet bij de pakken zitten en inspireren elkaar in alles  
wat een moderne slagerij inhoudt. Rendement verzekerd! 

Hou je van het slagersambacht, zaken doen, zelfstandig zijn en wil je er niet meer alleen 
voor staan?  Kan je je vinden in onze visie en wil je deel uitmaken van een 
vooruitstrevende vereniging VAN en DOOR slagers?  

DAN IS KLASSESLAGER WORDEN JOUW JUISTE KEUZE! 
 

 

UITNODIGING 
 
Bezoek ons jaarlijks “Taste & Discover” event op maandag 25 februari 2019 te Kruibeke van 
17.00u tot 22.00u, maak kennis met onze leden en ontdek alle voordelen van een klasseslager.  
Inschrijven kan tot 23 februari 2019 door een mail te sturen naar administratie@klasseslager.be. Na 
je inschrijving bezorgen wij je verdere info. Graag tot dan! 
 
Neem ook een kijkje op onze facebookpagina en laat je inspireren door de vorige editie van T&D. 
https://www.facebook.com/Klasseslager/videos/1980006508679460/ 
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DATUM ACTIVITEIT AANWEZIG

16/01/18 VLAM: jurering C. Vos

17/01/19 Voorbereiding BIBAC Plus 2019 I.Claeys, F. Vercruyssen, C.Vos

27-29/01/2019 Namen: Saveurs et Métiers

4/02/19 Bureau Leden van het Bureau

4/02/19 Hoofdbestuur Leden van het hoofdbestuur

4/02/19 Diksmuide: Festival van het varkentje I.Caeys

5/02/19 Roeselare: Glorius - Slager seminarie I.Claeys

7/02/18 VLAM : sector runderen C.Vos

8/02/19 FAVV: sectoroverleg B2C I.Claeys, F.Vercruyssen, A. Briclet, 
J.Cuypers

12/02/18 VLAM streekproducten C.Vos

FAMILIEHOEKJE

Uw geldende verkoopprijzen voor deze nieuwe verkoopperiode 
moeten worden berekend op basis van de inkoopprijzen van 

bijgaande referentieperiode van 4 weken.

VANAF MAANDAG 11 FEBRUARI 2019 

Te gebruiken prijsvorken
REFERENTIEPERIODE
7/01/19 tot 13/01/19
14/01/19 tot 20/01/19
21/01/19 tot 27/01/19
28/01/19 tot 3/02/19

Te gebruiken prijsvorken
RUNDVLEES

 Cat Half dier Achterkwartier Voorkwartier

 1 € 6,18 en + € 7,90 en + € 3,66 en +

 2  € 5,55 tot minder dan € 6,18  € 6,77 tot minder dan € 7,90  € 3,21 tot minder dan € 3,66 

 3  € 4,35 tot minder dan € 5,55 €5,99 tot minder dan € 6,77  € 2,69 tot minder dan € 3,21 

 4  € 3,50 tot minder dan € 4,35 € 5,51 tot minder dan € 5,99 € 2,45 tot minder dan €2,69

 5 minder dan € 3,50 minder dan € 5,51 minder dan € 2,45

VARKENSVLEES
 Cat. Half dier

 1 € 2,14 en +

 2 € 2,02 tot minder dan € 2,14

 3 minder dan € 2,02

NIEUWE PRIJSVORKEN VOOR EEN NIEUWE VERKOOPPERIODE

WAT DOET DE LANDSBOND?

17-03-2019 JAARFEEST ZELE

23-03-2019 BANKET SLAGERSBOND ZUID-WEST 
REGIO KORTRIJK-HARELBEKE

ACTIVITEITENKALENDER

OVERLIJDENS

Wij hebben de droeve plicht u het overlijden te 
melden van de heer Pol Binet, gepensioneerd les-

gever in IFAPME Charleroi.

Uit Antwerpen vernemen wij het overlijden van de 
heer Augustijn Coenaerts, vader van de heer 

MARC COENAERTS uit Lier.

Wij hebben de droeve plicht u het overlijden te 
melden van Mariette De Bie, echtgenote van de 
heer Jef Janssens uit Mol, lid van de Koninklijke 

Antwerpse Beenhouwersbond.

Uit Hasselt vernemen wij het overlijden van de 
heer Etienne Nulens, gewezen bestuurslid van de 

Slagersbond van Hasselt

Uit Hasselt meldt men ons het overlijden van de 
heer Romain Vanaken gewezen bestuurslid van de 

Slagersbond van Hasselt

Uit Hasselt vernemen wij het overlijden van de 
heer Joseph Quetin, gewezen bestuurslid van de 

Slagersbond van Hasselt

Uit Sint-Truiden vernemen wij het overlijden van de 
heer Theophile Koll, ere voorzitter van de slagers-

bond van Sint-Truiden.

Uit Antwerpen vernemen wij het overlijden van de 
heer  Gaston Van Damme,  schoonvader van 

bestuurslid Chris Vervaet en papa van zijn echtge-
note Katrien.

De redactie van “De Belgische Beenhouwerij” 
biedt de achtbare families haar oprechte deelne-

ming aan in de diepe rouw die hen treft. 

BERICHT AAN ONZE CORRESPONDENTEN
ONZE VOLGENDE UITGAVE VERSCHIJNT OP 
10/03/2019. ALLE ARTIKELS, MEDEDELINGEN, 

KLEINE AANKONDIGINGEN, BESTEMD VOOR DIT 
BLAD, DIENEN UITERLIJK IN ONS BEZIT TE ZIJN 
VOOR 26/02/2019. TEKSTEN DIE NA DIE DATUM 

TOEKOMEN, WORDEN VERSCHOVEN 
NAAR DE UITGAVE VAN APRIL 2019.

AANGEKONDIGDE CONTROLES FAVV

april/19 OVB Zottegem

mei/19 ANT Mechelen
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Hof van Ossel
Osselstraat 91

1785 Merchtem
Belgium

Filip Meysmans
+32 474 51 61 35

info@hofvanossel.be
www.hofvanossel.be

• Gekweekt voor de slager-vakman

• Japanse topkwaliteit naar wens 
van de Europese consument

• Dé nieuwste smaaksensatie in het 
rundvlees

• Past perfect in de nieuwe 
vleescultuur “minder maar beter”

• Wordt onze nieuwe ambassadeur 
en onderscheid je van de rest

BELGISCH 
WAGYU



✓ Pittige variant op onze bestaande 
succesformule 100% Kippensalami

✓ 100% kippenvlees zonder 
toevoeging van kalkoen of varken

✓ Mager & heel smaakvol

NIEUWNIEUW

Partner van de vakman

IMPERIAL LANCEERT:

100% Kippensalami met Peper, 
voor net dat tikkeltje meer.
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Volg ons op: www.facebook.com/groups/Imperial.Hamigos
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