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Ons heerlijk stukje Belgisch rundvlees is zeker en vast 
een doordachte keuze!

In een nieuw artikel rond gezonde voeding van Nice (dat 
je op onze website kan vinden) las ik dat gezond en duur-
zaam eten doordachte keuzes vergt. 

In tijden waarin de consument steeds meer aandacht heeft 
voor zijn gezondheid, gezonde voeding en duurzame pro-
ductie is het volkomen normaal dat de overheid en de hele 
vleeskolom aandacht besteden aan de keuze die de consu-
ment van morgen gaat maken.

Een beetje chauvinisme moet ons niet vreemd zijn. Laten 
we hopen dat de keuze voor vlees van eigen bodem deel 
uitmaakt van die keuze.

In alle discussies over het terugdringen van broeikasgas-
sen en de beperking op gebruik van water en land is het 
voor mij nog altijd van essentieel belang dat onze voeding 
in de eerste plaats veilig en gezond is en aan onze nutriti-
onele behoeften voldoet. 

Editoriaal

In dit nummer

Al te vaak luidt de boodschap dat we meer plantaardig en 
minder dierlijk moeten gaan eten. Het artikel van Nice 
bewijst nog maar eens dat meer plantaardig eten geen 
synoniem staat voor gezonder eten ! 

Onze producenten leveren vandaag de dag heel wat inspan-
ningen om dierlijk voedsel duurzaam te produceren. We 
weten ondertussen allemaal dat dierlijke producten, in de 
juiste verhouding, zeker en vast hun plaats hebben in een 
gezond voedingspatroon. Laten we immers in de hele dis-
cussie niet vergeten dat goedkope plantaardige producten 
zoals pasta, wit brood en frisdranken misschien wel lage 
broeikasgasemissies hebben maar ongezond zijn. 

Als we alleen maar plantaardige voeding zouden verorbe-
ren, zou er niet alleen drastisch ingegrepen worden in ons 
ecologisch systeem, men zou ook maar liefst 23% meer 
voedsel moeten produceren, invoeren en consumeren om 
aan onze nutritionele behoefte te voldoen. En dan nog zul-
len we met voedingstekorten aan omega 3-vetzuren, vita-
mine B12 en calcium zitten. 

Laten we het dus maar houden bij een gezond en smakelijk 
stukje vlees van hier. En dat sluit naadloos aan bij ons vol-
gende onderwerp.
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Tijdens de vijftiendaagse van het rundvlees gaan we zowel in 
Vlaanderen als in Wallonië Belgisch rundvlees promoten. Dat 
doen we door middel van een actie in samenwerking met 
VLAM en APAQ-W. Onze leden in Wallonië vinden reeds in dit 
vakblad de nodige uitleg en een affiche om op te hangen in de 
winkel en zo ruchtbaarheid te geven aan deze nationale pro-
motiecampagne. 

Voor Vlaanderen volgt de affiche en het inschrijfformulier voor 
het promotiemateriaal in het aprilnummer.

Wij hebben in ons land uitstekende rundvleesrassen die we aan 
onze consumenten kunnen aanraden. Onze veehouders doen 
hun uiterste best om heerlijk rundvlees te kweken en te zorgen 
dat onze steak mals, gezond en veilig is. Doordat het rundvlees 
in onze slagerijen voor het overgrote deel uit eigen land komt, 
is het sowieso duurzaam. 

Wat wil een mens nog meer?

Samen met de Horeca zijn jullie de ambassadeurs van dat heer-
lijk stukje Belgisch rundvlees. Ik hoop dat ook in jullie koeltoon-
banken te mogen zien tijdens de komende vijftiendaagse van 
het rundvlees.

Heel veel succes en foto’s van jullie toonbanken met Belgisch 
rundvlees zijn altijd welkom op onze redactie.

Carine Vos

Colofon
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Naar aanleiding van de herstructurering van de Carrefour-
winkels willen wij ons medeleven uiten aan de werknemers die 
bij aanvang van dit jaar te horen kregen dat zij werkloos wor-
den en in onzekerheid moeten afwachten wat de toekomst 
brengt. 

Deze gebeurtenis opent ook onze ogen. Elke dag moeten wij 
een evenwicht trachten te vinden tussen onze werksituatie en 
ons privéleven. Wij moeten luisteren naar de wensen van onze 
klanten en naar de wensen van ons personeel. We moeten blij-
ven innoveren want als we de actuele trends niet volgen, riske-
ren we overweldigd te worden door de snelle evolutie in de 
consumptiegewoonten van onze klanten.

De nood aan innovatie en de steeds veranderende eetgewoon-
ten van onze klanten zijn redenen waarom wij onze intense 
medewerking verlenen aan het VIS-project. Dit project heeft 
immers tot doel nieuwe recepten te ontwikkelen met minder 
zout en minder vet. Zo kunnen onze leden voldoen aan de 
vraag van hun klanten om het assortiment bij de ambachtelijke 
slager af te stemmen op een gezonde voeding.

Omdat de consumenten zo begaan zijn met voeding en 
gezondheid raden wij ook in alle nummers van dit vakblad aan 
om lokale producten te kopen en te verkopen. 

Consumentenvoorlichting in verband met de oorsprong van de 
producten die u maakt en verkoopt is zeer belangrijk. Het is 
dan ook raadzaam om uw huisbereidingen in de kijker te 
plaatsen door bijvoorbeeld een kaartje met “Home-made”op 
uw zelf gemaakt assortiment te plaatsen. 

Het is nu wel duidelijk dat onze klanten minder vlees eten. Men 
heeft steeds meer aandacht voor een evenwichtige voeding en 
variatie in de producten die we eten. Vleesliefhebbers zullen 
altijd vlees blijven eten en we moeten aan onze klanten duide-
lijk uitleggen dat vlees een plaats heeft in een degelijk voe-
dingspatroon en leverancier is van de nodige voedingsstoffen 
eiwitten, ijzer, vitamine B12 (alleen aanwezig in dierlijke pro-
ducten!), vitamine D, zink, selenium. Vlees is tevens rijk aan 
essentiële aminozuren en mineralen, absoluut nodig voor het 
goed functioneren van ons lichaam. Maar bovenal is vlees lek-
ker!

Om op de hoogte te blijven van alle evoluties en nieuwe tech-
nologieën in de vleeswereld heeft de Landsbond haar deelna-
me aan vakbeurzen stevig uitgebreid en zijn wij medeorgani-
sator van diverse beurzen zoals Meat Expo in Kortrijk, Bibac 
Plus in Antwerpen, Saveurs & Métiers in Namen,… 

Wij hopen daarmee aan uw vraag naar nieuwigheden te vol-
doen en hopen u allemaal te mogen ontmoeten tijdens een 
van de beursdagen. U zal op de komende Meat Expobeurs 
nieuwe ideeën opdoen, praktische en rationelere werkmetho-
den ontdekken en met collega’s van gedachten kunnen wisse-
len. Dat zijn de redenen waarom het bezoek van deze vakbeur-
zen van essentieel belang is als je op de hoogte wil blijven en 
investeringen wil doen die het werk vergemakkelijken.

Onze vakwedstrijden EUROBEEF, JUNIORCUP en de 
MEESTERSCHAPWEDSTRIJDEN zijn een stevige meerwaarde 
voor de vakbeurs Meat Expo. Deze vakwedstrijden bieden de 
ambachtelijke slager immers de unieke gelegenheid om zich te 

meten met collega's. Talloze inzendingen zullen u inspireren 
voor het vinden van nieuwe ideeën voor productie en presen-
tatie. 

Deelname aan de vakwedstrijden biedt drie grote uitdagingen: 
(1) hoop om een prijs of een trofee te winnen 
(2) de mogelijkheid om uw product te vergelijken met andere 
producten in dezelfde categorie; 
(3) het objectieve advies inwinnen van de professionele vakju-
ry die uw product, uw creatie zal beoordelen. 

Let op! De tijd gaat snel en de deadline van de inschrijving 
voor de wedstrijden is vastgelegd op 15 juni 2018. We moeten 
hier nog wel vermelden dat de inschrijvingsformulieren dienen 
terug gezonden worden per mail (zie verder in dit nummer) of 
per fax en dat er in Kortrijk een nieuw faxnummer in gebruik 
is. 

Door middel van onze intense samenwerking met VLAM en 
APAQ-W kunnen wij u bijna maandelijks leuke acties voorstel-
len op maat van de ambachtelijke slager. Het is aan u om van 
deze kosteloze acties gebruik te maken. U kunt met de acties 
in het kader van vlees van bij ons uw klanten plezieren met 
leuke receptenfiches of fijne nieuwe gerechten. 

De voorjaarsactie die VLAM en APAQ-W voor de ambachtelijke 
slager uitgewerkt hebben is « de vijftiendaagse van het rund-
vlees van bij ons » Deze nieuwe actie geeft u de kans om vlees 
van bij ons in de kijker te plaatsen. VLAM zorgt in het volgen-
de nummer voor een leuke affiche en een bestelformulier voor 
recepten die u aan uw klanten kan uitdelen. 

In het najaar staat er nog een nationale promotieactie in 
samenwerking met VLAM en APAQ-W op het programma. Van 
1 tot 11 november wordt immers De week van de steak-friet 
georganiseerd. Ook hier wordt er promotiemateriaal voor onze 
leden voorzien en hopen we dat Jeroen in zijn dagelijkse kost 
steak-friet promoot.

Het is ons werk op de Landsbond om het slagersberoep overal 
en altijd te verdedigen en in de kijker te plaatsen. Daarnaast 
werken wij ook, via een betere vorming voor onze jongeren en 
opvolging van alle professionele evoluties, aan een positieve 
toekomst voor dit prachtige beroep. Als we allemaal aan 
dezelfde kar trekken, ziet de toekomst er hoopvol uit.

De voorzitters,
Ivan Claeys en Jean-Luc Pottier

WOORD VAN DE VOORZITTERS
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VRAAG EN ANTWOORD

Op welke manier kan worden voldaan aan de vereisten qua 
opleiding en het bijhorend bewijs? 
Het personeel moet opgeleid zijn. Dit kan gebeuren in de vorm 
van een cursus in een onderwijsinstelling, door toelichting gege-
ven door de exploitant aan zijn personeel... 
Het aanbrengen van affiches of de Quick Start fiches3 in lokalen 
ter herinnering aan de goede hygiëne- of fabricagepraktijken, 
kan hier deel van uitmaken. 
De operator moet kunnen aantonen dat hijzelf en zijn personeel 
opgeleid zijn. De manier waarop dit gedaan wordt, ligt niet vast. 

Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van registratie: 
 ¬ Voor externe opleidingen, kunnen attesten van deelname 

worden bijgehouden. 
 ¬ Voor interne opleidingen, kan het volgende worden geregis-

treerd: de datum van de opleiding, de aard van de opleiding 
en de identiteit van de opgeleide personen. 

Indien er geen registratie van de opleidingen is, kan bijvoorbeeld 
ook via bevraging nagegaan worden of het personeel voldoende 
opgeleid is.

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

RUNDEREN De prijzen zijn aangeduid in EUR/kg

Week6/2018 Week 7/2018 Week 8/2018 Week 9/2018 Week 1/2018

Battice 2,70 - 3,00 2,70 - 3,00 2,70 - 3,00 2,70 - 3,00 2,70 - 3,00

Ciney 2,70 - 2,90 2,70 - 2,90 2,70 - 2,90 2,70 - 2,90 2,70 - 2,90

Brugge 3,00 - 3,15 3,00 - 3,15 3,00 - 3,15 3,00 - 3,15 3,00 - 3,15

2,85 - 3,15 2,85 - 3,15 2,85 - 3,15 2,85 - 3,15 2,85 - 3,15

OPMERKINGEN

Week6/2018 Minder aanvoer - Stabiele prijzen

Week 7/2018 Minder aanvoer - Stabiele prijzen

Week 8/2018 Minder aanvoer - Stabiele prijzen

Week 9/2018 Minder aanvoer - Stabiele prijzen



Hoe kwamen jullie in het slagersvak terecht?
Rik: Ik wist reeds op jonge leeftijd dat ik beenhouwer wilde 
worden. Op 12 jarige leeftijd ging ik al naar de slagerijschool in 
Diksmuide. Na mijn opleiding ben ik naar Brussel getrokken 
waar ik gedurende 6 jaar bij dezelfde ambachtelijke slager 
gewerkt heb. In die periode volgde ik ook nog diverse vervolma-
kingscursussen in INFOBO. Ik heb nog steeds een heel goed 
contact met de slager waar ik destijds werkte en zie hem nog 
regelmatig terug op diverse feesten.
Kristien: Ik volgde een opleiding handel en ging na mijn studies 
aan de slag bij de firma Bekaert. Toen ik Rik leerde kennen wist 
ik dat hij graag een eigen beenhouwerij wilde uitbaten. Ik was 20 
jaar en hij 24 jaar toen we onze eerste stappen in het zelfstandig 
ondernemen zetten. We huurden een slagerij en gingen van 
start. Er werden daar toen niet al te veel vragen bij gesteld. Ik 
ging een paar zaterdagen werken bij een slager in de regio om 
het beroep onder de knie te krijgen. Ik doorstond de vuurdoop 
in de winkel goed en onze trein was vertrokken. Ik heb nooit spijt 
gehad van de beslissing om mee in de zaak te stappen want tot 
op de dag van vandaag werk ik nog altijd heel graag in de been-
houwerij. Als ik de lijst met files op de radio hoor ’s ochtends, 
ben ik heel blij dat ik thuis kan werken. 

Hoe gingen jullie verder?
Rik: Na drie jaar vonden we het tijd voor een vernieuwing van de 
winkel. Omdat het een huurpand was, hadden we de toestem-
ming van de eigenaar nodig. Gelukkig was dat geen probleem. 
Omdat de eigenaar het pand niet wilde verkopen zorgde ik voor 
een vast huurcontract van tenminste 18 jaar. Zo hadden we toch 
wat zekerheid dat we konden blijven. We zetten de winkel in een 
nieuw kleedje en timmerden verder aan ons pad. Nadat we 25 
jaar gehuurd hadden, kwam dit pand – een voormalige slagerij 
– te koop. Omdat de eigenaar nog altijd niet wilde verkopen en 
wij toch graag een slagerij in eigendom wilden hebben, kochten 
we dit pand. 
Kristien: Die kans konden we echt niet laten liggen maar het 
blijft nog altijd een vreemd verhaal. We waren net 3 maanden 
verhuisd toen de eigenaar van onze voormalige winkel overleed. 
We hadden zo dikwijls gevraagd of we de slagerij konden kopen, 
maar hij wou niet verkopen. Nu, 3 jaar later, staat het pand nog 
steeds te koop. Zonde voor het pand, maar het is niet anders. 
Ondertussen hebben wij hier een mooie hedendaagse winkel in 
een zeer aangename buurt. We zijn echt blij met hoe het gelo-
pen is.

In Menen, een klein stadje gelegen tussen Brugge en Rijsel, baten Kristien (48) en Rik (52) De Fruytier hun pas 
vernieuwde ambachtelijke beenhouwerij uit. Menen telt, met inbegrip van zijn deelgemeenten, zo’n 32.500 inwoners. 

De beenhouwerij van Rik en Kristien is gelegen in een gemoedelijke villawijk. Zowel dokters als arbeiders behoren tot 
het cliënteel van dit goedlachse koppel. Kristien en Rik zijn de fiere ouders van Lieselot (26) en Charlotte (24). Beide 

dochters hebben gestudeerd en zijn het huis uit. Ze hebben geen plannen om de ouderlijke zaak over te nemen.

REPORTAGE

Beenhouwerij Rik en Kristien,  
Menen
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REPORTAGE

Jullie zijn een tweemanszaak in de ware zin van het woord.
Rik: Dat is een zeer bewuste keuze van ons beiden. Wij willen 
graag de touwtjes in handen houden en zijn goed ingespeeld op 
elkaar. Vroeger boden we onze klanten heel wat meer diensten 
aan maar in de loop der tijden hebben we die afgebouwd en 
richten we ons op de winkelverkoop zelf. Wij kiezen er bewust 
voor om met z’n tweetjes te werken en dat heeft natuurlijk con-
sequenties. Bij ons kan de klant terecht voor een heerlijk stukje 
vlees voor een eerlijke prijs. Voor lekkere artisanale charcuterie 
en tal van huisgemaakte bereidingen. Maar we maken niet alles 
zelf. In de handel zijn producten te koop die de kwaliteit van het 
ambachtelijke sterk benaderen. Als je een product in de handel 
kan vinden dat je zelf niet beter kan maken, waarom zou je dat 
dan niet verkopen? Ik stel echt mijn prioriteiten. Wat we beter 
kunnen doen we zelf en anders blijven we er met onze handen af. 
We werken al 28 jaar samen met dezelfde groothandel-traiteur. 
Die levert uitstekende producten en die weet wat wij willen.
Kristien: Wij bieden een heel assortiment aan van huisgemaakte 
vleeswaren zoals hespenworst, lunchworst, witte pens, droge 
worst, paardenworst, vleesbrood, boerenpaté, kalkoenfilet met 
alle afleidingen, gerookt spek, bacon, grillworst enz…Ook ons 
assortiment salades wordt door onze klanten zeer gesmaakt. 
Wat we zelf maken, doen we met heel veel liefde voor het vak en 
met kwaliteitsproducten. Zo maken we nog zelf de mayonaise 
voor onze huisgemaakte salades. 
Rik: Als je kiest om met twee je zaak uit te baten, weet je dat je 
niet alles zelf kan doen en ben je ook kwetsbaarder. Zo hebben 
we eens 5 weken moeten sluiten omdat ik een kwetsuur aan de 
arm opgelopen had. Je kan niet vlug even een hulplijn bellen bij 

wijze van spreken, je bent op jezelf aangewezen maar dat nemen 
we er graag bij.

Zijn er nog slagers in de familie De Fruytier?
Rik: Er zit nog wel slagersbloed in onze familie. Mijn zus is 
enkele jaren gelden, samen met haar zoon die ook schoolliep in 
Diksmuide, een hoeveslagerij gestart. Aan de feesttafel wordt er 
dus nogal eens over het slagersberoep gepraat…

Hoe zit het met de taakverdeling ?
Rik: Na al die jaren zijn we goed op elkaar afgestemd en kunnen 
we ons werk optimaal regelen. Ik werk vooral in het atelier en 
maak charcuterie en bereidingen. Kristien bedient de klanten in 
de winkel en maakt de panklare gerechten en de salades. Mij kan 
je altijd in het atelier vinden. Versnijden doe ik het liefst maar ik 
maak ook de charcuterie en de traiteurgerechten. Er is hier altijd 
wel wat te doen.
Kristien: Wij bieden een mooi en veelzijdig assortiment aan in de 
winkel maar bedienen aan huis doen we niet. Ook met de feest-
dagen of tijdens het bbq-seizoen dient alles afgehaald te worden 
in de winkel. Dat bespaart ons een hoop stress en tijdens de 
feestdagen is het ook feest voor ons.

Hoe komt het vlees hier binnen?
Rik: We versnijden het vlees zelf in het atelier. We kopen wit-
blauw rundvlees van vrouwelijke dieren. Op vlak van varkens-
vlees kiezen we voor Brasvarken. Ook het paardenvlees wordt 
hier nog in huis versneden. Onze leveranciers komen veelal uit de 
streek, dat is handig voor een goede service en snelle levering.



REPORTAGE

Jullie hebben een zeer mooie en moderne overzichtelijke win-
kel. Wie deed de winkelinrichting?
Rik: Dank u. Vermits wij voorstanders zijn om mensen werk te 
geven uit eigen streek hebben we ook bij de verbouwing van de 
winkel en het atelier gekozen voor een koeltechnieker uit eigen 
streek. Calis koeltechniek deed de verbouwing van a tot z. Wij 
zijn zeer tevreden met het resultaat en als er ooit iets moest fout 
lopen, hoeven we geen dure transportkost te betalen. 
Kristien: De samenwerking verliep zeer vlot, mede omdat we 
goed wisten wat we wilden en Calis zich goed aan de gemaakte 
timing en afspraken hield. 
Rik: We hadden de plannen vooraf goed doordacht en hebben 
vooral gelet op de onderhoudsvriendelijkheid van de winkel. Zo 
hebben we bewust gekozen om geen houten kapblok meer te 
gebruiken maar een mooi synthetisch oppervlak. Ook het gang-
pad werd breed genoeg gehouden zodat we gemakkelijk met de 
schuurmachine kunnen passeren. Zo bespaar je heel veel tijd bij 
de opkuis.

Buiten deze zaak zet je je ook volop in voor de slagersvereni-
ging. Je bent lid van het Hoofdbestuur van de Landsbond en 
secretaris van het plaatselijk syndicaat. 
Rik: Inderdaad. Ik ben nu al een paar jaar lid van het Hoofdbestuur 
van de Landsbond en ook actief bij de plaatselijke slagersbond. 
Ik doe dat zeer graag en zie dat een beetje als mijn hobby. In 
2004 werd ik bestuurslid van de slagersbond Menen en vanaf 
2011 plaatsvervangend lid van het Hoofdbestuur van de 
Landsbond. Ondertussen mis ik zelden nog een vergadering op 
de Landsbond waardoor alle informatie hier ook op plaatselijk 
vlak goed aankomt. 
Je steekt ook altijd iets op en de uitwisseling van info onder col-
lega’s en ook dat vind ik zeer belangrijk. Ook op regionaal vlak 
hebben wij een goede ploeg. Hier in de regio spreken slagers 
gemakkelijk met elkaar. Het zijn collega’s en geen concurrenten. 

Hoe zien jullie de toekomst?
Kristien: Als we gezond mogen blijven, zeer goed. Er zal altijd 
werk in onze sector blijven. Onze klanten komen bij ons naar de 
winkel voor onze kwaliteit en onze klantvriendelijkheid. Wij heb-
ben aandacht voor onze klanten en kennen iedereen met naam 
en toenaam. Hier is er nog tijd voor een goed gesprek. Wij wor-
den betrokken bij het lief en leed van de klanten en dat schept 
toch een band. Bij ons is niemand een nummer. Ik ben nog altijd 
zeer blij dat ik koos om samen met mijn echtgenoot dit avontuur 
aan te gaan. Werken aan een gezamenlijke toekomst is zeker en 
vast een surplus.
Rik: Doordat de winkel totaal vernieuwd is en het atelier aange-
past is aan de hedendaagse normen, kan hij nog wat jaren mee. 
Ik ben zeker niet van plan om al te stoppen. Wij gaan nog een 
paar jaar door. De belangrijkste gedachte bij deze reportage is 
voor ons dat we willen overbrengen aan de lezers dat je met een 
kleine ploeg ook een succesvolle zaak kan uitbouwen en dat er 
zeker en vast nog een toekomst is weggelegd voor de klassieke 
man-vrouw slagerij. Wij werken samen voor hetzelfde doel en 
beslissen samen waar het met de slagerij naar toe gaat. Ik kan 
me voorstellen dat er heel veel collega’s met een groot perso-
neelsteam heel wat kopzorgen hebben. Wij kiezen er bewust 
voor om ons deze rompslomp te besparen en voelen ons daar 
zeer goed bij.

Groep Ganda Fine Foods is de producent 
van de gekende Ganda ham, Brugse ham, 

geitenkaas Le Larry en andere delicatessen. 
Om onze verkoopploeg te optimaliseren, 

zijn wij op zoek naar een 

SALES PROMOTOR 
(M/V) 

Functie:
Bezoeken van supermarkten, slagers, 

delicatessenzaken en broodjeszaken in 
de provincies West en OosVlaanderen, 

Vlaams Brabant.
Promotie van bestaande en nieuwe producten. 

Organisatie van degustaties voor de consument.
Noteren van bestellingen.

Deelname aan vak- en klantenbeurzen in België.

Profiel:
Bij voorkeur met ervaring in een 

gelijkaardige functie
Interesse voor fijne voedingswaren

Communicatief, energieke hands-on mentaliteit, 
maar ook gestructureerd.

Goede talenkennis Nederlands-Frans
Administratief vaardig met kennis 
basisprogramma’s Word en Excel.

Aanbod:
Voltijdse functie

Correcte verloning met bedrijfswagen 
en andere voordelen
De nodige opleiding

Interesse ?
Stuur of mail je sollicitatiebrief met cv naar 

Ganda nv
t.a.v. Dirk Cornelis, 

Haenhoutstraat 210 
9070 Destelbergen

tel 09.3537410 
e-mail: dc@ganda.be 

www.ganda.be
www.brugseham.be 

www.lelarry.be
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Naar jaarlijkse gewoonte vond de Statutaire 
Algemene Vergadering van de Landsbond 
plaats in het Bondsgebouw van de 
Koninklijke Belgische Voetbalbond. De heer 
Ivan Claeys zat de vergadering voor. Tradi-
tioneel werd er een minuut stilte gehouden 
ter nagedachtenis van de overleden 
bestuursleden. Nadien werden de nieuwe 
bestuursleden welkom geheten. 

 
De voorzitters

Na de verwelkoming was het tijd voor de 
geanimeerde toespraak van Staats-
secretaris Philippe De Backer. 

Philippe De Backer aan het woord

Nadat de staatssecretaris de tijd nam om 
vragen uit de zaal te beantwoorden, 

bedankten de voorzitters de heer De 
Backer en gaven hem een passend ge-
schenk.

NA DE UITEENZETTING VAN DE 
STAATSSECRETARIS WERD HET 

JAARVERSLAG 2017 VOORGESTELD 
DOOR DE HEER FILIP VERCRUYSSEN, 

NATIONAAL SECRETARIS VAN DE 
LANDSBOND 

Filip Vercruyssen

ALGEMENE VERGADERING VAN DE LANDSBOND 
DER BEENHOUWERS, SPEKSLAGERS EN TRAITEURS 

VAN BELGIE EN VAN DE VZW DE BELGISCHE 
BEENHOUWERIJ VAN 5 MAART 2018

REPORTAGE

Tijdens de Algemene Statutaire Vergadering van 5 MAART 2018 mochten de voorzitters van de 
Landsbond niet minder dan twee personaliteiten uit de politieke wereld ontvangen. Als eerste kwam 

Staatssecretaris Philippe De Backer aan de beurt. Hij vertelde honderduit over de flexijobs en de nieuwe 
wet op de privacy. Nadien was het de beurt aan de voorzitters, de secretaris en de schatbewaarders 

om het statutaire gedeelte van de vergadering in goede banen te leiden. Na de pauze werd het woord 
gegeven aan Minister Denis Ducarme. De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's,  

Landbouw en Maatschappelijke Integratie had het over het sociaal statuut van de zelfstandigen, 
steunmaatregelen voor de slagerijsector, leveringen aan derden etc… 
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JAARVERSLAG 2017
LANDSBOND DER 
BEENHOUWERS, 

SPEKSLAGERS EN TRAITEURS 
VAN BELGIË

Door de oprichting van de VZW De 
Belgische Beenhouwerij sinds 2014, wor-
den door deze laatste een aantal activitei-
ten verricht die voorheen door de 
Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers 
en Traiteurs van België verricht werden.

Deze activiteiten zijn opgenomen in het 
jaarverslag van de VZW De Belgische 
Beenhouwerij.

KONINKLIJK
Op 19 december 2017 werd van het Paleis 
een schrijven ontvangen met de toeken-
ning van de titel KONINKLIJK. De nodige 
stappen worden ondernomen om de hui-
dige benaming van onze beroepsvereni-
ging officieel te wijzigen naar KONINK-
LIJKE LANDSBOND DER BEENHOUWERS, 
SPEKSLAGERS EN TRAITEURS VAN 
BELGIE.

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE 
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

De contacten en de besprekingen met het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen blijven uiteraard zeer 
belangrijk.

Deze gebeuren op 3 niveaus:
1. tweemaal per jaar een bilaterale over-

legvergadering,
2. tweemaal per jaar een overlegvergade-

ring met heel de sector van de detail-
handel, B2C genaamd,

3. maandelijks een vergadering van het 
Raadgevend Comité waarin de hele 
voedingssector en andere belangen-
groepen zoals consumentenorganisa-
ties en Gaia vertegenwoordigd zijn. 

In dit Raadgevend Comité is de Landsbond 
der Beenhouwers vertegenwoordigd door 
de beide covoorzitters met de heer Jean-
Luc Pottier als effectief lid en de heer Ivan 
Claeys als plaatsvervangend lid.
 
ENKELE PUNTEN

Gids voor autocontrole in de slagerij
De Gids werd uitgebreid worden met een 
hoofdstuk rond gerijpt vlees. Deze werd 
uitgedeeld aan de leden ter gelegenheid 
van de infoavonden gehouden tijdens het 
najaar.

Allergenen
Aangezien volgens het FAVV globaal 
genomen te weinig gevolg gegeven wordt 
aan de informatieplicht voor consumen-
ten werd er beslist om in de checklist DIS 
3210 Vleeswinkel, infrastructuur en hygië-
ne, de weging van de NC op te trekken 
van 3 naar 10. Hierdoor kan in combinatie 
met eventuele andere NC, de sanctie gro-
tere gevolgen hebben. 
 
Microbiologische analyse van gehakt 
vlees en vleesbereidingen op basis van 
gehakt vlees.
Een nieuwe omzendbrief wijzigt in princi-
pe niets aan de verplichting om jaarlijks 1 
analyse van gehakt vlees uit voeren. 
Wel wordt er uitgebreid bepaald wat er 
dient te gebeuren bij een ongunstige ana-
lyse.

De sanctie kan gaan tot het verbod op het 
verder produceren van gehakt vlees en de 
verplichting tot het uitvoeren 3 analyses 
per jaar. 

Nieuw is eveneens dat elk jaar moet afge-
wisseld worden tussen de verschillende 
soorten gehakt vlees en/of vleesbereidin-
gen op basis van gehakt vlees waardoor 
op termijn al de producten aan bod 
komen. 

Heffingen 
Naar jaarlijkse gewoonte werden de basis-
bedragen van de heffing geïndexeerd en 
in de loop van de maand december gepu-
bliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Basisbedragen voor 2018:
€ 231,53 van 0 tot 4 tewerkgestelde per-
sonen (VTE),
€ 450,18 van 5 tot 9 tewerkgestelde 
personen(VTE),
€ 823,17 van 10 tot 19 tewerkgestelde per-
sonen (VTE).

Voor diegenen die beschikken over een 
gecertificeerd autocontrolesysteem (audit 
door OCI) of een gevalideerd autocontro-
lesysteem (audit door F.A.V.V.) worden 
deze bedragen gedeeld door 4.

Het jaar waarin de activiteit wordt opge-
start, is de verschuldigde heffing € 115,77 
per vestigingseenheid.

Officiële Meesterschapwedstrijd
Op 29 mei 2017 ontving minister Borsus 
de laureaten van de Meesterschapwedstrijd 
2015 en werden de diploma’s uitgereikt.

LA CORPORATION DES BOUCHERS, 
CHARCUTIERS, TRAITEURS DE LIEGE ET 

ENVIRONS ASBL
Zoals reeds vermeld in het jaarverslag 
2016 diende de VZW “Corporation des 
Bouchers Charcutiers Traiteurs de Liège 
“ontbonden te worden. Eind 2016 werd 
onder dezelfde benaming een nieuwe 
VZW opgericht. Hoewel deze nieuwe 
VZW geen enkele band heeft met onze 
beroepsvereniging werd er andermaal 
overgegaan tot dagvaarding. 
Deze procedure is lopende. 

OPLEIDING -EN INFOAVONDEN
Tijdens het voorjaar werden infoavonden 
gehouden in het Vlaams Gewest met als 
onderwerp:
- Alles wat u moet weten over uw pensi-

oen
- Elektronisch betalen via Payconic en 

Joyn
- Soorten arbeidscontracten en het 

arbeidsreglement
- Nieuws op vlak van etikettering
- Nieuws over de vakbeurs Meat Expo
- Informatie V.I.S.-project
- Voordelen lidkaart en partners

In het najaar 2017 werden voor de 10 de 
maal opleidings- en infoavonden georga-
niseerd waarin onder andere de volgende 
onderwerpen behandeld werden:

- F.A.V.V.:
• Dry aged vlees,
• Nieuwe richtlijnen rond gehaktanalyse
• Veel voorkomende problemen bij con-

troles

- Duaal leren
- Stappenplan bij positieve gehaktanalyse
- Meat-expo 2018, Eurobeef en Mees-

terschapwedstrijd
- Erkenning ambachtsman
- Voordelen lidkaart en partners van de 

Landsbond 

Elke deelnemer kreeg een certificaat van 
deelname dat dient als bewijs van oplei-
ding in de hygiënewetgeving en dat 
bewaard moet worden in het Register

VERGUNNING BEENHOUWER 
SPEKSLAGER

De Europese richtlijn 2013/55/EU betref-
fende de erkenning van de beroepskwali-
ficaties vertrekt van het principe dat elk-
een die in een EU-lidstaat een beroep mag 
uitoefenen dit ook mag in een andere 
EU-lidstaat. De andere lidstaat is dan ook 

TEKST EN FOTO'S: CARINE VOS 
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verplicht, voor zover deze de toekenning 
aan bepaalde specifieke voorwaarden 
onderwerpt, om een vergunning van 
beenhouwer-spekslager uit te reiken 
indien aan zeer geringe voorwaarden 
voldaan wordt. 
De Gewesten dienen dan ook sinds janu-
ari 2016 een vergunning van beenhou-
wer-spekslager uit te reiken zonder dat 
de aanvrager moet voldoen aan de stren-
gere voorwaarden die opgelegd worden 
door de eigen wetgeving, hetzij een 
diploma, hetzij voldoende praktijkjaren (3 
jaar voltijds of 4 jaar deeltijds).
De Vlaamse regering nam de beslissing 
om vanaf 2018 een eerste serie geregle-
menteerde beroepen af te schaffen. Dit 
houdt concreet in dat voor het uitbaten 
van deze beroepen, o.a. beenhouwer-
spekslager, brood en banketbakker, res-
taurateur of traiteur-banketaannemer, …. 
geen enkele beroepskwalificatie meer 
vereist is. Er zal dan ook geen vergunning 
van beenhouwer – spekslager meer afge-
leverd worden.
Deze beslissing werd bevestigd door een 
besluit van de Vlaamse Regering van 
14/07/2017 en gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad van 09/08/2017
Eind 2017 blijft in het Waals gewest en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de 
huidige wetgeving van toepassing. 

GEREGISTREERD KASSASYSTEEM
Op 6 november 2017 verscheen in het 
Belgisch Staatsblad, de langverwachte 
circulaire betreffende het geregistreerde 
kassasysteem waarbij voor de beenhou-
wers die voor meer dan € 25.000 aan 
cateringactiviteiten doen, enkel hiervoor 
het GKS dient gebruikt te worden. 
Tot voor het in voege treden van deze 
circulaire diende bij de overschrijding van 
hogervermelde drempel eveneens de 
verkopen in de winkel te gebeuren door 
gebruik te maken van het geregistreerd 
kassasysteem. 

Wat deze problematiek betreft blijft de 

Landsbond ijveren voor het bekomen van 
dezelfde voordelen die de Horecasector 
geniet als ondersteunende maatregelen 
naar aanleiding van de invoering van het 
GKS.
Ondertussen werd reeds verworven dat 
flexi-jobs niet langer alleen mogelijk zijn 
in de Horecasector maar eveneens onder 
andere in de beenhouwerij.

FORFAITAIRE GRONDSLAGEN VAN 
AANSLAG

Na 3 jaar ongewijzigde cijfers werd op 
verzoek van het College belast met het 
onderzoek der Forfaits een voorstel inge-
diend wat betreft het voorlopig BTW-
forfait 2018. Dit voorstel werd integraal 
aanvaard.

PROMOTIECAMPAGNES

DE WEEK VAN DE SLAGER
Reeds voor de 8ste keer werd het evene-
ment “De week van de slager” georgani-
seerd. 
200 slagers namen (geregistreerd) deel 
aan de actie en ontvingen enkele duizen-
den leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar 
van de buurtscholen in hun omgeving.
Enkele commerciële partners ondersteu-
nen deze actie met gadgets.

THEMA’S EN RECEPTEN IN ONS 
VAKBLAD
In samenwerking met VLAM werd in ieder 
nummer van De Belgische Beenhouwerij 
een thema en aanvullende recepten 
gepubliceerd. De thema’s en recepten 
werden samen met de VLAM - medewer-
kers uitgekozen volgens seizoenen en in 
het kader van producten van eigen 
bodem. Op regelmatige basis ontwierp 
VLAM, speciaal voor onze leden, affiches 
bij de thema’s. Ook in 2018 werken we 
onder dit stramien verder.

PROMOTIECAMPAGNES VLAM
De uitstekende samenwerking met VLAM 
zorgde ook dit jaar voor heel wat nieuwe 

publicitaire acties bij de ambachtelijke 
slager. Alhoewel VLAM heel wat promo-
tiemateriaal vertaald heeft in 2017, waren 
niet alle acties toegankelijk voor de 
Franstalige slagers om de eenvoudige 
reden dat in het verleden te weinig 
Franstalige slagers gebruik gemaakt heb-
ben van het promotiemateriaal dat speci-
aal voor hen werd vertaald.

Hieronder vindt u een overzicht van de 
promotiecampagnes 2017

VLEES VAN BIJ ONS
Alle acties voor de promotie van vlees 
van bij ons die van start ging in 2016 lie-
pen door in 2017. Genieten van vlees en 
goesting krijgen in een stukje vlees van 
bij ons staat nog steeds centraal in de 
campagne’. De overkoepelende campag-
ne (gezamenlijk project van de sectoren 
rund, varken en kalf) vestigt de aandacht 
op vlees van eigen bodem, en werd sinds 
de opstart in 2011 ook in 2017 voortgezet.

RUNDVLEES VAN BIJ ONS
De generieke promotie rond rundvlees 
werd vooral geplaatst in het teken van 
Belbeef. Onze leden kregen in 2017 vooral 
veel info over Belbeef. Ook werden er 
voor de slagers die in het Belbeef sys-
teem instapten speciale receptenfolders 
en een affiche in het vakblad voorzien.

VARKENSVLEES PRODUCTPROMOTIE
De generieke promotie rond varkensvlees 
draagt dezelfde boodschappen uit als de 
overkoepelende promotie vlees van bij 
ons.
MEESTERLYCK: TRADITIES BLIJVEN 
SMAKEN
De campagne ‘Tradities blijven smaken’ 
werd voortgezet. De campagne richt zich 
naar een brede doelgroep (verantwoor-
delijken voor aankoop van 25 tot 54 jaar). 
Specifieke aandacht gaat naar de jonge-
ren. 

VARKENSVLEES EN GASTRONOMIE
Om de horeca en de gastronomie ook in 
2017 warm te blijven houden voor ons 
inlandse varkensvlees, is VLAM voor de 
vierde keer op rij sponsor van de hotel-
scholenwedstrijd. In deze wedstrijd strij-
den gemengde teams van een tiental 
hotelscholen om een plaats in een inter-
nationale competitie.

KIP, KONIJN EN GEVOGELTE
De week van het konijn nam een bijzon-
dere plaats in in de promotie van de 
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sectorgroep PEK waarin onze voorzitter, 
Ivan Claeys de slagers vertegenwoordigt. 
Via publicaties online, publireportages in 
magazines, bijlagen in dagbladen, inte-
gratie in kookprogramma’s, website, 
samenwerking met food bloggers en 
social media werd de datum bekend 
gemaakt bij het grote publiek. Ook in 
2018 gaat de week van het konijn door en 
zullen de media er de nodige aandacht 
aan geven. 

PROMOTIECAMPAGNE APAQ-W

LA QUINZAINE DU BŒUF (DE 
VEERTIENDAAGSE VAN HET RUND)
Deze promotieactie die in 2014 oorspron-
kelijk georganiseerd werd door de been-
houwersbond van de provincie 
Luxemburg werd sinds 2015 uitgebreid 
naar de Waalse beenhouwers, lid van de 
Landsbond der Beenhouwers. Deze pro-
motieactie wordt georganiseerd in 
samenwerking met Apaq-w. Gedurende 
deze campagne, gehouden van 5 tot 21 
mei 2017, kreeg elke klant die voor ten-
minste € 10 Waals rundvlees aankocht, 
een deelnemingsformulier met een code. 
Met deze code kon op de website van 
Apaq-w een vragenlijst ingevuld worden. 
De winnaars kregen een waardebon van 
€ 20 om te gelde te maken bij hun deel-
nemende beenhouwer. De beenhouwer 
wordt vergoed door Apaq-w.

LIDKAART
Sinds 2016 wordt een lidkaart overhan-
digd aan de slagers aangesloten bij één 
van de plaatselijke beroepsverenigingen. 
Bij de partners van zowel de Landsbond 
der Beenhouwers als van de VZW De 
Belgische Beenhouwerij wordt er van een 
ledenvoordeel genoten. 
De lijst met de partners verschijnt in de 
Belgische Beenhouwerij en kan geraad-
pleegd worden in de ledenpagina’s op de 
website www.bb-bb.be. 
De contacten die gelegd werden zorgden 
ervoor dat in een aantal gevallen proble-
men waarmee de leden geconfronteerd 
werden, opgelost geraakten. 

REGISTER 2018
De documenten die een wijziging onder-
gingen zullen gepubliceerd worden in de 
eerste uitgave van De Belgische 
Beenhouwerij 2017. Het volledig register 
zal ter beschikking staan op de ledenpa-
gina’s van onze website www.bb-bb.be.
Aan de nieuwe leden zal een volledig 
register overhandigd worden. 

SAVEURS ET METIERS
Deze beurs vond plaats van 29 tot 31 
januari in “Namur Expo”. 
Op zondag 29 januari werd een vakwed-
strijd met als thema pensen, gehouden.
Ter gelegenheid van deze beurs werd 
voor de tweede maal de wedstrijd “Het 
gouden mes” georganiseerd voor jonge 
slagers onder leercontract. 
Alle opleidingscentra van Wallonië even-
als dit van het Brussels Hoofdstedelijke 
Gewest namen deel aan deze wedstrijd. 

BIBAC PLUS
Deze vakbeurs georganiseerd in samen-
werking met de Vlaamse bakkersbond 
was een ontmoetingsplaats voor bakkers 
en slagers en vond plaats van 19 tot 22 
maart in het Bouwcentrum van 
Antwerpen. De Landsbond organiseerde 
tal van randevenementen waaronder het 
Gouden Mes en de BBQ-demo voor 
youngsters. Het werd een zeer geslaagde 
eerste editie, zeker voor herhaling vat-
baar.

PROJET V.I.S.
Dit project dat financieel ondersteunt 
wordt door het (Vlaams) Agentschap 
Innoveren en Ondernemen wordt uitge-
voerd in samenwerking met de K.U. 
Leuven en heeft als thema:
Vernieuwde gezondere charcuterie voor 
de ambachtelijke slagerij. 
In het voorjaar vond de eerste workshops 
plaats rond het thema “paté” en in het 
najaar rond het thema “ kookworst”
Over beide thema’s werden meerdere 
artikels gepubliceerd in ons vakblad 
 De Belgische Beenhouwerij.
 

FINANCIEEL VERSLAG LANDSBOND
De boekhouder van de Landsbond, evenals 
de Schatbewaarders, de heren Marc 
Haegeman en Danny Toussaint brachten 
verslag uit van de financiële situatie van de 
Landsbond. Nadat de aanwezigen de gele-
genheid kregen om hieromtrent vragen te 
stellen, werden de rekeningen unaniem 
goedgekeurd en ontlasting gegeven aan de 
beheerders voor beheer en toezicht.

Hierop wordt overgegaan tot een korte 
pauze.

Na de pauze verwelkomen onze voorzit-
ters Minister Ducarme. Minister van 
Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, 
Landbouw en Maatschappelijke Integratie. 
Onze bestuurders hadden reeds een aan-
tal vragen overgemaakt aan de MinIster 
die hierop een antwoord formuleerde.

Minister Ducarme aan het woord.

Onze voorzitters geven een passend 
geschenk aan Minister Ducarme.

Hiermee eindigt de statutaire algemene 
vergadering van de Landsbond en wordt 
gestart met de statutaire algemene ver-
gadering van de VZW DE BELGISCHE 
BEENHOUWERIJ.
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VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE 
VERGADERING VAN DE VZW DE 

BELGISCHE BEENHOUWERIJ VAN  
5 MAART 2016

De Statutaire Algemene Vergadering van 
onze vzw vond plaats in het Bondsgebouw 
van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. 
De Vlaamse co-voorzitter, de heer Claeys, 
zat de vergadering voor. 

DE HEER FILIP VERCRUYSSEN, SECRETARIS 
LEEST HET JAARVERSLAG 2017 VOOR

JAARVERSLAG DE BELGISCHE 
BEENHOUWERIJ vzw 2017

Vakblad De Belgische Beenhouwerij
Dit vakblad is het orgaan door middel 
waarvan de wettig erkende beroepsver-
eniging “De landsbond der Beenhouwers, 
Spekslagers en Traiteurs van België” de 
bij de plaatselijke beenhouwersbonden 
aangesloten leden informeert. 

De uitgave bevat onder andere:
- Informatie aangaande nieuwe wetge-

vingen die moeten toegepast worden
- Bedrijfsreportages 
- De promotieacties 
- Artikels gericht op de opleiding van het 

personeel en de patroon.
- Technische artikels 
- Recepten
- Allerhande andere nuttige informatie 

zoals de prijsvorken, de marktberich-
ten, het voorlopig BTW-forfait en het 
forfait directe belastingen,…..

TECHNISCHE DIENST
Naast het geven van adviezen aan slagers 
en aan de opleidingscentra volgt de tech-
nische dienst nauwgezet de evolutie in de 
sector op. Het resultaat hiervan is terug te 
vinden in de artikels die verschijnen in het 
vakblad.

VIS – PROJECT
Vis staat voor Vlaams Innovatief Samen-
werkingsverband. Het betreft hier een 
studie die gevoerd wordt in samenwer-

king met de KU Leuven Campus Gent en 
die voor 80 % gesponsord wordt door de 
Vlaamse Overheid met als thema 
“Vernieuwde gezondere charcuterie voor 
de ambachtelijke slagerij”. De bedoeling 
van het hele project is te streven naar een 
lager zout en vetgehalte in vleeswaren. 
Door deze studie wordt er tevens over 
een wetenschappelijk document beschikt 
waarbij aangetoond wordt dat enerzijds 
de ambachtelijke vleeswaren absoluut 
voldoen aan de wettelijke normen ter 
zake en anderzijds dat de ambachtelijke 
slager bekommerd is voor het welzijn van 
de consument. In 2017 kwamen pasteien 
en kookworsten aan bod. Dienaangaande 
verschenen meerdere artikels in het vak-
blad. Op de website www.bb-bb.be staan 
over deze onderwerpen didactische film-
pjes ter beschikking. Aan de workshops 
namen een 200-tal slagers deel. In 2018 
komen salami en zouterijwaren aan bod. 
De resultaten van het onderzoek zullen 
uiteraard ook in het frans beschikbaar zijn. 

REALISATIES IN SAMENWERKING MET 
DE LANDSBOND DER BEENHOUWERS, 

SPEKSLAGERS EN TRAITEURS VAN 
BELGIË

Lidkaart
Sinds 2016 wordt een lidkaart overhandigd 
aan de slagers aangesloten bij één van de 
plaatselijke beroepsverenigingen. Bij de 
partners van zowel de Landsbond der 
Beenhouwers als van de VZW De Belgische 
Beenhouwerij wordt er van een ledenvoor-
deel genoten. De lijst met de partners 
verschijnt in de Belgische Beenhouwerij en 
kan geraadpleegd worden in de ledenpa-
gina’s op de website: www.bb-bb.be. De 
contacten die gelegd werden zorgden er 
voor dat in een aantal gevallen problemen 
waarmee de leden geconfronteerd werden 
opgelost geraakten. 

SAVEURS ET METIERS
Deze beurs vond plaats van 29 tot 31 
januari in “Namur Expo”. Op zondag 29 
januari werd een vakwedstrijd met als 

thema pensen gehouden. Ter gelegen-
heid van deze beurs werd voor de tweede 
maal de wedstrijd “ Het gouden mes” 
georganiseerd voor jonge slagers onder 
leercontract. Alle opleidingscentra van 
Wallonië evenals dit van het Brussels 
Hoofdstedelijke Gewest namen deel aan 
deze wedstrijd. 

BIBAC PLUS
Deze vakbeurs georganiseerd in samen-
werking met de Vlaamse bakkersbond 
was een ontmoetingsplaats voor bakkers 
en slagers en vond plaats van 19 tot 22 
maart in het Bouwcentrum van Antwerpen. 
De Landsbond organiseerde tal van rande-
venementen waaronder het Gouden Mes 
en de bbq demo voor youngsters. Het 
werd een zeer geslaagde eerste editie, 
zeker voor herhaling vatbaar.

REGISTER 2018
De documenten die een wijziging onder-
gingen zullen gepubliceerd worden in de 
eerste uitgave van De Belgische 
Beenhouwerij 2017. Het volledig register 
staat ter beschikking op de ledenpagina’s 
van onze website www.bb-bb.be. 

FINANCIEEL VERSLAG
De boekhouder van de vzw, evenals de 
Schatbewaarders, de heren Marc 
Haegeman en Danny Toussaint, brachten 
verslag uit van de financiële situatie van 
de vzw De Belgische Beenhouwerij. 
Nadat de aanwezigen de gelegenheid 
kregen om hieromtrent vragen te stellen, 
werden de rekeningen unaniem goedge-
keurd en ontlasting gegeven aan de 
beheerders voor beheer en toezicht.

Hierop wordt de vergadering geheven en 
wensen de voorzitters iedereen een 
behoud.
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OPLEDING

Voor de allereerste keer werd er op maandag, 
19 februari 2018 een informeel overlegmoment 
georganiseerd. Het was een uitgelezen bijeen-
komst voor professionelen uit de sector, onze 
leerkrachten praktijk en de leerlingen van het 
7de jaar. De aanwezigen, die maar liefst met 150 
personen hadden ingeschreven, spraken van 
een topinitiatief. We kregen zeer positieve reac-
ties en het overleg werd warm onthaald. 

Er waren ook heel wat prominente verenigin-
gen aanwezig, zoals Horeca Vlaanderen, Master 
Talent Foundation en NorthSeaChefs. 
NorthSeaChefs moedigt chefs, hobbykoks en 
consumenten aan om op een verantwoorde 
manier om te gaan met onbeminde en minder 
bekende vissoorten en bijvangst, gevangen 
door Belgische vissers. www.northseachefs.be 
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ACTUEEL

Slagers-traiteursschool Diksmuide valt in de 
prijzen tijdens ‘13e Festival van het varkentje’

PROFESSIONALITEIT TROEF BIJ DE AMBACHTELIJKE SLA-
GERS! 

Uitslagen: professionelen 
Rubriek De Beste Ambachtelijke Boerenpastei

Bij de professionals ging de 1e plaats naar Frederiek Strubbe uit 
Aalter. 

De jurycommissie bekroonde het ambachtelijke product 
Boerenpastei met goud. Zelfs sterrenchef Geert Van Hecke was 
overtuigd. Frederiek en Kim maken de beste ambachtelijke boe-
renpaté van Oost- en West-Vlaanderen! Frederiek (31) studeerde 
in 2006 af als slager-traiteur aan de Slagerijsschool van 
Diksmuide. Sinds een drietal jaar baat Frederiek samen met zijn 
vrouw Kim Genbruge (27) een ambachtelijke slagerij uit in de 
Aalterse Stationsstraat. Heel wat zelfbereide charcuterie en ook 
de traiteursgerechten zijn echte toppers. De bekroonde boeren-
pastei is een huisspecialiteit en wordt gemaakt volgens de alou-
de ambachtelijke traditie met grondstoffen van uitstekende 
kwaliteit o.a. Duroc d’Olives varkensvlees en een fijne kruiden-
mengeling. “Onze runderen worden op de eigen hoeve gekweekt 
en met de allerbeste zorgen en de nodige liefde omringd”, zegt 
Frederiek. Om verdere kwaliteit te waarborgen volgde Frederiek 
onlangs nog verschillende navormingen zoals de vernieuwde 
charcuterie voor de ambachtelijke slagerij, in het kader van het 
vet- en zoutreductie-project, ingericht door de Belgische 
Beenhouwersbond en de KU Leuven. “Ambachtelijke bereidingen 
maken is onze passie” zegt de fiere Frederiek. Proficiat met jullie 
1e plaats!

In het kader van de promotie van het Belgisch varkensvlees en van het beroep van ambachtelijk slager-traiteur 
werkte de Slagers-traiteursschool & volwassenenonderwijs CERVO-GO Diksmuide mee aan het "13e Festival van het 

varkentje". Dit festival wordt mede georganiseerd door de Orde van Meesterkok Jean Berquin, VLAM, Salons Saint 
Germain en de Oud-leerlingenbond van Slagerijschool Diksmuide.

Eén keer per jaar is Diksmuide de hoofdstad van het varken want dan wordt er in de Salons Saint-Germain het Festival 
van het varkentje gehouden. Dit jaar zijn we toe aan de 13e editie. In de rand van dit festival werd er ook door de slagers-

traiteurs gestreden om de titel van Beste Meester Ambachtelijke Charcutier 2018, een realisatie van het Genootschap 
Orde Jean Berquin en de vzw Oud-leerlingenbond. Dit jaar streden zowel professionelen als junioren voor De Beste 

Ambachtelijke Boerenpastei en het Beste Breugelbuffet. 
De 6e en 7e jaars leerlingen van de Slagers-traiteursschool en de cursisten van het volwassenenonderwijs CERVO-GO 
Diksmuide behaalden heel wat prijzen. In de categorie – professionals - gingen de oud-leerlingen met de prijzen lopen.



 DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ | 17

REDACTIE, FOTO’S: BERTRAND VANDE GINSTE

De 2e plaats ging naar Nicolas Vandenbroucke uit Langemark. 
Nicolas en zijn vrouw Tine baten een eigen Keurslagerij met een 
feestzaal 't Buskantje uit op de wijk Madonna, Klerkenstraat te 
Langemark. Keurslagerij 't Buskantje staat borg voor ervaring, 
dagverse kwaliteit en klantvriendelijkheid. Waar het ambachte-
lijke aspect en een doorgedreven hygiëne in het middelpunt van 
het slagersvak staan. “Hier doen wij elke dag ons uiterste best 
om de lekkerste ambachtelijke producten te bereiden en om een 
excellente service aan onze klanten aan te bieden”, zegt Nicolas. 
Tine is zeer klantvriendelijk en staat vooral in voor de winkelver-
koop. Ze zorgt er voor dat hun klanten zich volledig op hun 
gemak voelen. Nicolas en Tine zijn beiden oud-leerlingen van de 
Slagerijsschool Diksmuide. Proficiat met jullie 2e plaats!

Patrick Neirynck uit Egem-Pittem eindigde op de 3e plaats.
Patrick, oud-leerling van de slagersschool Diksmuide, begon 30 
jaar geleden een slagerij aan de kerk in Egem. Ondertussen is de 
zaak uitgegroeid tot een gekende naam in de streek met een 
uitgebreid assortiment aan vers vlees, charcuterie en bereide 
gerechten. De oudste broer van Patrick levert het rundvlees van 
eigen kweek. Daarnaast verzorgen Patrick en zijn team events 
op maat zoals barbecues, eetfestijnen, recepties, frietmobiel… 
“Slagerij Neirynck, meesterschap in vlees” is zijn slogan. Proficiat 
met jullie 3e plaats!

1e plaats Goud  
Frederiek Strubbe - Aalter  
2e plaats Zilver  
Nicolas Vandenbroucke - Langemark  
3e plaats Brons  
Patrick Neirynck - Egem-Pittem 

Persprijs
In alfabetische volgorde  
Bart Verstraete - Oostvleteren  
Christophe Van Simaeys - Denterge 
Claude Vergote - Aarsele  
Dries Sentobin - Roeselare  
Griet Dewicke Avekapelle - Veurne  
Ignace Casier - Vladslo  
Jelle Vanquaethem - Veurne  
Joris Boddez - Koksijde  
Jurgen Carron - Diksmuide  
Kurt Warnez - Meulebeke  
Liselotte D'hoore - St. Kruis - Brugge 
Philip Pattyn - Westende
Pieter Lavens - Lichtervelde  
Robin Vandenberghe - Staden  
Roeland Dewicke Avekapelle - Veurne
Steven Vanacker - Diksmuide  
Tom Wybo - Roeselare  
Tony Vandecasteele - Ruddervoorde  

JUNIOR SLAGERS-TRAITEURS STREDEN VOOR  
GOUD, ZILVER EN BRONS 

Junioren & Cursisten – Slagers-traiteursschool IJZERVALLEI – 
volwassenenonderwijs CERVO-GO – Ambachtelijke slager - 

Diksmuide

Uitslagen: 
junioren – Slagers-traiteursschool IJZERVALLEI – Diksmuide

Rubriek De Beste Ambachtelijke Boerenpastei 

1e plaats Goud
Pieter-Jan Hillewaere - Hooglede
Alexander Vanspeybrouck - Alveringem
Luiz Deblaere - Brugge

2e plaats Zilver
Eline Vandamme - Kemmel
Sybren Rosseel - Gistel
Davey Herreman - Veurne

3e plaats Brons
Kevin Catteau - Dikkebus
Zion Vanhulle - Poperinge
Casper Verschaeve - Staden

Persprijs
Bram Derijcke - Oeselgem
Brecht Parmentier - Staden
Lars Pollet - Oudenburg
Laurent Surmont - Westende
Robbe Van Wonterghem - Lotenhulle
Ruben Stols - Houthulst
Shanley Tytgat - Oeselgem
Thijs Michiels - De Haan

Uitslagen: 
cursisten – volwassenenonderwijs CERVO-GO – 

Ambachtelijke slager

Rubriek De Beste Ambachtelijke Boerenpastei

 

1e plaats Goud 
Brecht Goemaere - Diksmuide
2e plaats Zilver 
Xavier Roosens - Leffinge
3e plaats Brons 
Peter Voet - Tielt

Persprijs 
In alfabetische volgorde
Bart Goemaere - Merkem
Johan Vandevelde - Koekelare
Shauni Vandevelde - Zedelgem
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ACTUEEL

Uitslagen: 
juniors - Slagers-traiteursschool IJZERVALLEI – 

Diksmuide

Rubriek – ‘Beste Breugelbuffet’

1e plaats Goud 
Eline Vandamme - Kemmel
2e plaats Zilver 
Robbe Van Wonterghem - Lotenhulle
3e plaats Brons 
Thijs Michiels - De Haan
  
Persprijs
In alfabetische volgorde
Alexander Vanspeybrouck
Bram Derijcke
Brecht Parmentier
Casper Verschaeve
Davey Herreman
Lars Pollet
Laurent Surmont
Luiz Deblaere
Pieter-Jan Hillewaere
Ruben Stols
Shanley Tytgat

Miss België Justine De Jonckheere presenteerde de proclamatie 
tijdens het feest met de 780 genodigden. 
Zij kregen allen vele felicitaties en de prijzen uit handen van 
Voorzitter Ivan Claeys en Ere-Voorzitter Marc Landuyt van de 
Belgische Beenhouwersbond. De drie genomineerden zijn allen 
oud-leerling van de gekende Slagers-traiteursschool IJZERVALLEI 
- Diksmuide.

13E EDITIE VOL VERRASSINGEN…
De Beste Ambachtelijke ‘Boerenpastei’ en ‘Breugelbuffet’ wer-
den door de jury beoordeeld op uitzicht, geur, smaak, consisten-
tie en originaliteit. De jury was niet van de minste. Naast culi-
naire adviseurs en journalisten zetelden hierin ook een aantal 
sterrenchefs o.a.:
Mevr. Jean Berquin
Geert Van Hecke «Zet'joe *», «Karmeliet ***», «Refter», 
Franky Vanderhaeghe «Hostellerie Saint Nicolas **»
Lieven Demeestere «Arenberg»
Rudy Pattyn «La boule de glacee»
Yves Stal «Mouscron Gastronomie»
Ivan Claeys - Voorzitter Belgische Beenhouwersbond
Marc Landuyt – Ere-Voorzitter Belgische Beenhouwersbond
Norbert Van Speybroeck - afgevaardigde VLAM – culinair jour-
nalist 
Isabelle Callens - Culinaire docente 
Ronny Vanhooren - Journalist Het Nieuwsblad - De Standaard 
Rudy Devolder - Chefkok
Frans Saint Germain «Eethuis Père et Mère» 
Tim Saint Germain «Salons Saint Germain»
Sofie Boving, Dir. Slagers-traiteursschool GO-Diksmuide
Evelyne De Spriet, Dir. CERVO-GO
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ACTUEEL

Dit festival mede georganiseerd door de Orde van Meester-kok 
Jean Berquin, Salons Saint Germain en Slagers-traiteursschool 

IJZERVALLEI & CERVO-GO – Diksmuide was een voltreffer. Uit 
alle hoeken van het land schreven zich zowat 780 gasten in voor 
dit culinair evenement. De leerlingen, cursisten en vakleraars 
stonden in voor het bereiden en serveren van de Breugelbuffetten 
en het grandioos warm buffet met tal van blikvangers. De leerlin-
gen van het 5e, 6e en 7e jaar maakten alle Beugelgerechten op 
basis van zelfgemaakte artisanale vleeswaren. De gasten en 
juryleden waren vol lof over deze puike prestatie van de leerlin-
gen onder leiding van de vakleraars slagerij-traiteur.
Deze culinaire happening werd afgesloten met een optreden van 
de populaire Vlaamse zangeres Laura Lynn.
 

HOP NAAR HET VOLGENDE CULINAIR EVENEMENT!
De leerlingen, cursisten en vakleraars kijken alvast uit naar de 
Opendeurdag van de Slagers-traiteursschool IJZERVALLEI & 
CERVO-GO – Diksmuide op zondag 25 maart 2018 vanaf 14 uur. 
Op deze dag zullen de leerlingen en cursisten aan het werk zijn 
en kunt u hun culinaire creaties bewonderen.
Plaats deze datum alvast in uw agenda en breng ons een bezoek! 

Info: www.go-diksmuide.be

Nogmaals proficiat aan de kandidaten en het team rond het eve-
nement van het “13e Festival van het varkentje”
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1. DOEL 
In deze omzendbrief worden richtsnoeren aangereikt met 
betrekking tot de vermelding van door de fabrikanten aanbevo-
len bewaartemperaturen die niet wettelijk bepaald zijn. 
Deze richtsnoeren zijn bedoeld voor de levensmiddelenoperato-
ren. 

2. TOEPASSINGSGEBIED 
Dit document is van toepassing op alle levensmiddelen waar-
voor geen wettelijke bewaartemperatuur is vastgelegd, maar 
waarvoor de fabrikant een bewaartemperatuur aanbeveelt 
omwille van kwalitatieve redenen. 

3. REFERENTIES 
Verordening (EU) Nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van 
voedselinformatie aan consumenten. 
Koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhy-
giëne. 

4. DEFINITIES EN AFKORTINGEN 
Opt. t.: optimale temperatuur 

5. VERMELDEN VAN EEN AANBEVOLEN BEWAARTEMPERA-
TUUR 
In bijlage IV van het koninklijk besluit van 13 juli 2014 staat een 
lijst van te koelen levensmiddelen en de temperatuursvoorwaar-
den. In punt 21 van die bijlage staat: “De levensmiddelen die een 
vermelding dragen waaruit blijkt dat zij koel moeten bewaard 
worden, zonder indicatie van een specifieke bewaartempera-
tuur” moeten bewaard worden bij temperaturen lager of gelijk 
aan 7 °C. 

In datzelfde besluit wordt in artikel 22, § 2 gesteld dat bijlage IV 
niet van toepassing is indien: 

 ¬ de fabrikant een andere temperatuur aangeeft. In dit geval en 
op voorwaarde dat de fabrikant niet behoort tot de sector 
primaire productie of detailhandel, wordt deze temperatuur 
aanvaard en moet worden nageleefd; 

 ¬ het gaat om levensmiddelen die bij omgevingstemperatuur 
microbiologisch stabiel zijn. Deze mogen bewaard worden bij 
omgevingstemperatuur. 

In de praktijk is er dikwijls een probleem bij levensmiddelen die 
niet noodzakelijk bij 7 ° C bewaard moeten worden, maar die 
omwille van organoleptische redenen toch beter niet bij te hoge 
temperatuur bewaard worden, dit is het geval bij bijv. chocola-
deproducten, fruit... 

De fabrikant vermeldt dan omwille van kwaliteitsredenen een 
aanbevolen bewaartemperatuur op de verpakking om een opti-
male kwaliteit van het product te garanderen. Het is echter niet 
zo dat als die temperatuur niet zou gerespecteerd worden dat er 
een probleem ontstaat voor de volksgezondheid. In bepaalde 

gevallen kan het in de distributie moeilijk zijn die aanbevolen 
temperaturen stelselmatig te respecteren, bijv. pralines te bewa-
ren bij 16 °C, bakjes aardbeien... 

Om een duidelijk onderscheid te maken tussen temperatuurs-
voorwaarden vermeld op het etiket op basis van voedselveilig-
heidsvereisten en deze op basis van kwaliteitscriteria geldt de 
volgende richtlijn: 

A. Voor levensmiddelen waarvoor er in bijlage IV van het KB 
geen specifieke bewaartemperatuur is bepaald en die de expli-
ciete vermelding "koel bewaren" of "gekoeld bewaren" dragen, 
geldt dat de bewaartemperatuur maximum 7 ° C bedraagt. Het 
niet respecteren van deze maximum temperatuur zal beschouwd 
worden als een inbreuk en het FAVV zal de overeenkomstige 
maatregelen nemen tijdens de controles.

Voor levensmiddelen die bij omgevingstemperatuur microbiolo-
gische stabiel zijn, moet deze vermelding niet worden gebruikt. 
Als ze toch vermeld wordt, moet ze ook worden nageleefd. Als 
het echter om een aanbeveling zonder bindend karakter gaat of 
om aan te geven dat kamertemperatuur te warm is maar dat het 
levensmiddel ook niet noodzakelijk ≤ + 7.0 °C moet bewaard 
worden, kunnen de vermeldingen opgenomen onder B worden 
gebruikt. 

B. Vermeldingen zoals: 
 ¬ Aanbevolen koel bewaren, eventueel met vermelding van een 

temperatuurzone, 
 ¬ Koel en droog bewaren (waarmee bewaring in de koelkast 

wordt uitgesloten) 
 ¬ Bij voorkeur koel bewaren, 
 ¬ Opt. t. …°C 
 ¬ Koel consumeren 
 ¬ Bewaren in de koele berging 
 ¬ … 

worden beschouwd als aanbevelingen, die eerder betrekking 
hebben op de kwaliteit van levensmiddelen. Deze aanbevelingen 
zijn niet gebaseerd op wettelijke vereisten en geven geen aan-
leiding tot maatregelen en/of sancties wanneer de levensmid-
delen boven de aanbevolen temperatuur bewaard worden. Voor 
het behoud van een optimale kwaliteit is het echter aangeraden 
de aanbevolen temperatuur zo goed mogelijk na te leven. 

Het is van belang dat de operatoren de nodige aandacht schen-
ken aan een correcte bewoording en naar gelang het beoogde 
doel de juiste keuze maken tussen de opties A en B en zich 
rekenschap geven van de gevolgen die daaraan gekoppeld zijn.

OMZENDBRIEF VAN HET FAVV MET BETREKKING TOT DE  
ETIKETTERING VAN EEN AANBEVOLEN BEWAARTEMPERATUUR

OPLEIDING
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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

BELANGRIJK BERICHT
 

Het oude faxnr waarop u uw gegevens voor deelname aan 
de vakwedstrijden kon overmaken bestaat niet meer.

De gegevens om je inschrijving over te maken aan MEAT 
EXPO zijn veranderd.

Nieuwe contactgegevens voor alle info aangaande de vak-
wedstrijden en inschrijvingen

Tel 056 24 11 11 – fax 056/21 79 30 – 
email: eurobeef@kortrijkxpo.com

Laatste inschrijvingsdatum 15 juni 2018

Als u geen bevestiging krijgt binnen de 2 weken neem 
dan aub contact op op het nr 056 24 11 11 

30 SEPTEMBER - 3 OKTOBER 2018, KORTRIJK XPO
2018

DE VOORJAARSINFOAVONDEN
VAN DE LANDSBOND

Wij nodigen u graag uit op de voorjaars-
infoavonden van de Landsbond.

Op deze avond komen volgende punten 
aan bod:

PROGRAMMA
 ¬ Verwelkoming door de nationale 

voorzitter
 ¬ POZ: upgrade van het vrij aanvullend 

pensioen voor zelfstandigen
 ¬ Securex: Dienst arbeid en preventie / 

welzijn op het werk: wat moet je doen 
bij een ongeval? (ARAB)

 ¬ Voordelen lidkaart en partners van de 
Landsbond

 ¬ In samenwerking met Imperial en 
bbq-specialist Curd Velghe wordt er 
een demo georganiseerd met als 
thema vleesproducten op de bbq.

      

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

Bekijk goed de kalender in de Belgische 
Beenhouwerij zodat u zowel de info-
avonden als de workshops van het VIS-
project niet mist!

DATA VOORJAARSINFOAVONDEN:
07/5: Coovi, Anderlecht
28/5: Aalst, de Frigo
31/5: Syntra Kortrijk
04/6: Gentbrugge (Gent en St.-Niklaas)
06/6: Borrelhuis Hasselt
07/6: Hotel Adhem, Grobbendonk
11/6: Syntra Brugge (Brugge en Ieper)

Wij hopen u allen te mogen verwelko-
men
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MACHINES EN VEILIGHEID: 
EEN GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID!

Het gebruik van snijmachines en scherp gereedschap hoort 
onvermijdelijk bij uw takenpakket. Deze arbeidsmiddelen wor-
den echter vaak gebruikt om de consument te ‘imponeren’, en 
een foutieve of onaangepaste werkwijze kan gevaarlijk zijn. 

Gelukkig verhogen een paar eenvoudige gewoontes en voor-
zorgsmaatregelen de dagelijkse veiligheid voor iedereen. 
Wij zetten alvast de belangrijkste richtlijnen op een rijtje.

NEEM METEEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN MACHINE DE JUIS-
TE VOORZORGSMAATREGELEN
Het is de taak van de werkgever ervoor te zorgen dat de 
arbeidsmiddelen voldoen aan de arbeidsvereisten en beant-
woordt aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. 

Uw nieuwe machine heeft een CE-markering en u voert geen 
aanpassingen uit voor u de machine in gebruik neemt:
U kunt ervan uitgaan dat de machine beantwoordt aan de nood-
zakelijke veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. Hetzelfde 
geldt voor de minimale voorschriften waaraan elk arbeidsmiddel 
moet voldoen. Uw machine hoeft dus niet meer te worden 
onderworpen aan een conformiteitscontrole.

Uw nieuwe machine heeft geen CE-markering, of u voert aan-
passingen uit voor u de machine in gebruik neemt:
U moet een rapport opstellen als bewijs dat de machine beant-
woordt aan de 19 minimale veiligheidspunten. Als er afwijkingen 
worden vastgesteld, moet u ook gepaste voorzorgsmaatregelen 
uitwerken. 

Hulp nodig? Neem gerust contact op met onze externe dienst 
voor preventie en bescherming op het werk.

LET OP BIJ DE INSTALLATIE VAN UW NIEUWE MACHINE
Zorg voor een voldoende groot en stabiel werkoppervlak bij de 
installatie van een nieuwe machine. Vergeet daarbij ook het 
aspect ‘hygiëne’ niet. Zowel de achter- als de onderkant van de 
machine moeten immers veilig kunnen worden gereinigd.

WERK INSTRUCTIEFICHES UIT OM DE GEBRUIKSVEILIGHEID 
TE VERHOGEN
Het is de taak van de werkgever om zijn werknemers duidelijk te 
informeren over het correcte gebruik van de werkuitrusting, aan 
de hand van uitgeschreven instructiefiches.

Het spreekt voor zich dat deze instructiefiches duidelijk en toe-
gankelijk moeten zijn voor iedereen. Elke werknemer moet 
immers in één oogopslag alle richtlijnen kunnen terugvinden om 
de machine veilig te bedienen.

Een goede instructiefiche bevat:
 ¬ instructies voor zowel het gebruik als het onderhoud van de 

machine; 
 ¬ een overzicht van de gebruiksrisico’s en de noodzakelijke 

voorzorgsmaatregelen;
 ¬ instructies in geval van nood; en
 ¬ richtlijnen voor de eventuele persoonlijke beschermingsmid-

delen.

De instructiefiche moet uiteraard in de buurt van de machine 
worden bewaard, zodat elke werknemer de richtlijnen snel kan 
raadplegen wanneer nodig.

Voorbeeld van een instructiefiche voor een vleessnijmachine
Voorbeeld uit de tool ‘Risicobeheersing’, die ter beschikking 
wordt gesteld aan klanten van onze externe dienst voor preven-
tie en bescherming op het werk.

ENKELE TIPS EN TRICKS VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN 
INSTRUCTIEFICHE MET VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN 

 ¬ Stel de instructiefiche op in samenspraak met uw preventie-
adviseur.

 ¬ Licht het doel van de machine toe.
 ¬ Geef een beknopt overzicht van de risico’s en de noodzake-

lijke voorzorgsmaatregelen.
 ¬ Zorg dat elke werknemer in een oogopslag kan zien hoe hij 

de machine of installatie veilig kan bedienen.
 ¬ Zorg voor een mooie en duidelijk leesbare fiche die voor 

iedereen toegankelijk is.
 ¬ Illustreer uw fiche! Beelden zeggen immers meer dan 

woorden (pictogrammen, schema’s...).
 ¬ Hang de fiche uit in de buurt van de machine.
 ¬ Zorg voor een gebruiksaanwijzing in de moedertaal van 

elke gebruiker.
 ¬ Noodsituaties krijgen vanzelf meer aandacht met een 

kleurtje (bv. rood). 
 ¬ Zorg dat alle werknemers voldoende zijn opgeleid! Een 

instructiefiche met veiligheidsrichtlijnen volstaat niet altijd. 
Denk bijvoorbeeld aan nieuwe werknemers of jongeren die 
voor het eerst aan de slag gaan. De inwerkperiode is dan een 

OPLEIDING
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VLEES VAN BIJ ONS

15-daagse van het rundvlees

BESTELFORMULIER PROMOTIEMATERIAAL 

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

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

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

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

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

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

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

Datum: .........................................................................................................................................................................................................................................................  

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

Van 5 tot 20 mei zet VLAM rundvlees van 
bij ons extra in de kijker!
Koud of warm, gebraden, gegrild, 
gesmoord, gekookt of gestoofd, in soepen 
en eenpansgerechten… rundvlees is lekker 
veelzijdig. Rundvlees levert eiwitten met 
een hoge biologische kwaliteit. Het is een 
goede leverancier van B-vitaminen (B3, 
B6 en vooral B12) en in het bijzonder ook 

van de mineralen ijzer en zink. Het past 
dus in een evenwichtige voeding.
Zet tijdens “de 15-daagse van het rund-
vlees” je gevarieerd aanbod extra in de 
kijker in de winkel!
In de Belgische Beenhouwerij van april 
vind je binnenin een affiche om deze cam-
pagne te ondersteunen. Hang deze op in 
je winkel en inspireer je klanten.

WK voetbal: Supporter mee 
met vlees van bij ons!

Rund- en varkensvlees én kip in de 
hoofdrol
Typische gerechten van Engeland, Tunesië 
en Panama worden omgetoverd in een 
versie met vlees van bij ons. Zowel kip als 
rund- en varkensvlees komen aan bod. 
Variatie ten top om tijdens de matchen 
van de Rode Duivels met familie en vrien-
den te genieten van lekkere maaltijden.
Bestel nu al je promotiepakket WK.

Inspireer je klanten met recepten uit de 
landen van onze tegenstanders maar dan 
wel met vlees van bij ons! We stellen je 
graag een pakket aan promotiemateriaal 
ter beschikking als ondersteuning. VLAM 
bundelde diverse materialen om rund-, 
varkensvlees en kip extra in de kijker te 
zetten. 

Het pakket bevat:
 ¬ receptenfiches rund-, varkensvlees en 

kip voor Engeland, Tunesië en Panama
 ¬ vleesprikkers
 ¬ inpakpapier

Bestel dit nu al! Het pakket is verkrijgbaar 
zolang de voorraad strekt. Je kan dit mak-
kelijk aanvragen via het bestelformulier of 
via carine.vos@landsbond-beenhouwers.be. 

Engeland, Tunesië en Panama. Dat zijn de tegenstanders van onze Duivels tijdens het komende WK. Elk land 
heeft heerlijke gerechten. Maar ze worden op hun best met vlees van bij ons! Met zorg gekweekt, streng 

gecontroleerd en door iedereen gesmaakt. Kies dus altijd voor vlees van bij ons, ook als u buitenlands kookt. Met 
deze boodschap wil VLAM de consument bewust doen kiezen voor een stukje lokaal, kwaliteitsvol en duurzaam 

geproduceerd vlees. Met buitenlandse klassiekers supporteren we ook voor de Rode Duivels! Als slager kan je een 
uitgebreid promotiepakket bestellen.

Steak-friet is één van de populairste gerechten van bij ons. Hoe heb jij hem het liefst? 
Gebakken of op de grill? Met bearnaise, pepersaus of natuur? Wat ook je favoriete 

bereiding is, kies vlees van bij ons. Lokaal rundvlees is superlekker, de zorg voor het dier 
groot en de impact op het milieu is kleiner.

Doe mee met de WEEK VAN DE STEAK-FRIET en laat het smaken.
Op www.lekkervanbijons.be/steak-friet vind je de allerbeste recepten.
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PASTORALE IS ZONDER TWIJFEL HET LEKKERSTE LAMSVLEES 
VAN BIJ ONS!
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. Lamsvlees biedt heel wat culinaire 
mogelijkheden en is geschikt voor zowel de dagelijkse keuken als 
voor feestbereidingen. De meest gekende stukken lamsvlees zijn 
de lamsbout, de lamsfilet, de lamskotelet, de lamsragout, het 
lamskroontje en het lamsgehakt. Lamsnavarin maak je best van 
vlees uit de nek of de schouder. Vers lamsvlees heeft een bor-
deauxrode 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 diep-
vries bewaar je het best niet langer dan 3 maanden. In onze 
bewaartips lees je er alles over. 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 krui-
den als munt, salie, tijm, rozemarijn, oregano, marjolein, korian-
der en diverse currycombinaties. 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, gemiddeld vet of vet zijn. 
Wissel vette vleessoorten geregeld af met magere soorten.

PASTORALE-LAMSVLEES VOOR PROFESSIONALS
Lamsvlees met het Pastorale-keurmerk wordt op een beperkt 
aantal verkooppunten aangeboden en gedurende een welbe-
paalde periode (Paasperiode en oktober-november).
Ben je kweker of slager en wens je meer informatie over 
Pastorale-lamsvlees? Ontdek dan hier hoe het Pastorale-
samenwerkings-verband werkt.
De grote uitdaging is om het Pastorale-lamsvlees tot bij de con-
sument te brengen die voor die uitstekende kwaliteit wenst te 
betalen. Het Pastorale-lamsvlees wordt gepromoot naar het 
brede publiek via promotiemateriaal dat de deelnemende sla-
gers of schapenhouders verspreiden.
Download de receptenfolders www.vlamdownloads.be. 
Hoe slagers kunnen aansluiten bij het Pastorale-netwerk  
www.lekkervanbijons.be

SOORTEN
• Melklam: niet-gespeend lam, meestal 4 tot 6 weken oud. 

Melklam heeft de fijnste smaak, vooral gegrild op z’n geheel 
smaakt het voortreffelijk. 

• Zuiglam: Is een lam dat uitsluitend moedermelk kreeg van 2 à 
3 maanden oud. 

• Paaslam: Is een melk- of zuiglam dat vroeg in het jaar geboren 
werd en dat met krachtvoer wordt bijgevoederd. 

• Lam: Afhankelijk van het ras en het gewenste gewicht kan dit 
variëren van 3 à 4 maand (100 dagen lammetjes) ook wit lam 
genoemd tot een 7 maand of een Belgisch lam dat blijft grazen 
zolang er gras op de weide is. Tot maximum 9 maanden 
spreekt men van lam. 

• Pré-salé: Deze lammeren werden gezoogd door ooien die op 
zoute weiden graasden het vlees bezit een bijzonder aroma en 
is romig en sappig. 

VERKRIJGBAARHEID
Het melklam is verkrijgbaar rond Pasen. Het vlees van een mel-
klam is licht roze van kleur en zacht van smaak. Vanaf juni spre-
ken we van lammeren. Lamsvlees is tegenwoordig het hele jaar 
door verkrijgbaar. 

HOE BEREID JE LAMSVLEES?
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 ver-
teerbaar en heeft een typische smaak. Lamsvlees gaat heel goed 
samen met knoflook en kruiden als munt, salie, tijm, rozemarijn, 
oregano, marjolein, koriander en diverse currycombinaties.

LAMSVLEES IN CIJFERS
Het thuisverbruik van schapen- en lamsvlees zit in een dalende 
trend. Die daling komt er zowel doordat er minder consumenten 
dit vlees kopen maar ook door een daling in de aankoopfrequen-
tie van de gezinnen. In Wallonië eet men vaker schapen- en 
lamsvlees dan in Vlaanderen. De zelfstandige slager heeft een 
volumeaandeel van 17%.

Nutritionele samenstelling verschillende vleessoorten  

Lamsvlees Rundsvlees Varkensvlees

Mager Vet Mager Vet Mager Vet

Energie KJ 598 1167 481 1168 647 695

KCAL 143 279 115 280 161 166

Eiwit 20 18 22 18 20 19 

Vet 7 23 3 23 9 10 

Water 71 58 74 58 70 70

Lamsvlees
Als de lente in het land is, denken we automatisch aan fris groen, voorjaarsbloeiers en de heerlijke smaak van 

lamsvlees. Belgische kwaliteitslammeren worden verkocht onder het keurmerk Pastorale. Deze lammeren worden 
al op zeer jonge leeftijd geselecteerd en krijgen een speciale Pastorale-oorring, die het dier vergezelt tot op het 

verkooppunt. Het keurmerk zelf wordt pas toegekend na de kwaliteitscontrole van het karkas. Lamsvlees met het 
Pastorale-keurmerk wordt op een beperkt aantal verkooppunten aangeboden en dat gedurende een welbepaalde 

periode (Paasperiode en oktober-november).

DOSSIER LAMSVLEES
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DOSSIER LAMSVLEES

De versnijdingen 
van het lamsvlees

LAMSNEK

Van de nek van het lam wordt vaak ragout, lamslapjes en lamsge-
hakt gemaakt, maar het is tegelijk geschikt voor merguez-worstjes, 
pitavlees, stoofpotjes, hamburgers en bouillon.
Nummers op tekening: 1

LAMSRIBBEN

Lamribstuk, lamscarré of lamsrack is wellicht het meest sappige en 
malse deel van het lam. Op restaurant kom je vaak de term 
lamskroon tegen, dat is een ribstuk van ongeveer zes tot acht rib-
betjes dat op het bord meestal nog eens in tweeën wordt verdeeld.
Nummers op tekening: 2, 3, 4, 5, 6, 10

LAMSZADEL

Lamszadel is een bijzonder kwalitatief stuk vlees met een fijne 
smaak. Lamszadel kan in zijn geheel worden klaargemaakt of als 
filets worden versneden. Filets van het lamszadel of lamsnootjes zijn 
voor veel gastronomen het neusje van de zalm.
Nummers op tekening: 3, 4

LAMSBOUT

De lamsbout is een van de best gekende en ook populairste versnij-
dingen in België. Afkomstig uit de bilpartij van het lam zit in de 

• Lamsnek (1)
• Lamsribben (2, 3, 4, 5, 6, 10)
• Lamszadel (3, 4)
• Lamsbout (7, 8)
• Lamsborst (9)
• Lamsschouder (11, 12)
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DOSSIER LAMSVLEES

volledige bout een stuk van het dijbeen verborgen. Meestal is het 
aan te raden dat de slager het dijbeen al lossnijdt (tenzij de klant het 
anders wenst), dat maakt het versnijden in de keuken of aan tafel 
achteraf een stuk makkelijker.In zijn geheel gebraden in de oven is 
de lamsbout dan ook zonder twijfel een echte aanrader, smeuïg en 
zacht van smaak. De bout kan ook versneden worden in lamsbout-
sneden, ideaal om te grillen of voor op de barbecue (een tip voor 
binnen enkele maanden). De lamsbout komt het best tot zijn recht 
met ‘slow cooking’ (langzaam garen bij een lage temperatuur)
Nummers op tekening: 7, 8

LAMSBORST

Van de borst van het lam wordt vaak ragout, lamslapjes en lamsge-
hakt gemaakt, maar het is tegelijk geschikt voor merguez-worstjes, 
pitavlees, stoofpotjes, hamburgers en bouillon.
Nummers op tekening: 9

LAMSSCHOUDER

Deze versnijding is minder gekend in België, maar biedt tal van 
bereidingsmogelijkheden en smaakt waarschijnlijk het meest uitge-
sproken naar lam. De schouder leent zich uitstekend voor herfst-
schotels. Als braadstuk (met of zonder been, natuur of gevuld…), in 
blokjes gesneden voor stoofschotels, als schoudersteaks voor 
gemakkelijke bereidingen. De schouder is ook een praktisch en vaak 
goedkoop alternatief voor de lamsbout en zijn afgeleide versnijdin-
gen. Zo zal een mooi gepresenteerde lamschouder, gedeeltelijk 
ontbeend en opgebonden de amateurs zeker aanspreken. 
Lamsschouder kan in zijn geheel worden klaargemaakt zoals een 
lamsbout, kan worden ontbeend en opgerold zoals een gebraad of 
kan worden opgevuld. Ook kan hij versneden worden tot vlees voor 
lamspiesjes, ragout, stoofschotels, tajines en risotto. Lamsschouder 

is eveneens ideaal voor lamsgehakt.
Nummers op tekening: 11, 12

LAMSGEHAKT

Lamsgehakt biedt tal van mogelijkheden en bereidingswijzen voor 
heel de familie. Het is bovendien een gezond product dat een alter-
natief biedt voor andere, klassieke soorten gehakt. In de zomer is 
het ideaal om BBQ-producten mee te bereiden. Van de vanzelfspre-
kende lamsmerguez, over koteletburgertjes en lamsburgers tot 
kebabstokjes.Lamsgehakt is steeds couranter beschikbaar bij de 
groothandel en bij Britse exporteurs.

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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HOT-DOG NEW STYLE

Voor 10 hotdogs:
10 ‘Pastorale’lamsworsten
10 broodjes

Voor de dressing: 
1 dl Griekse yoghurt
5 plakjes komkommer
enkele blaadjes oregano en munt
sap van ¼ limoen
zeste van limoen

Voor de tomatensalsa: 
4 tomaten
1 groene chilipeper 
1 teentje look
enkele takjes verse koriander
snuifje paprikapoeder
snuifje komijn
olijfolie
peper en zout

Verwarm de broodjes kort in de oven en snij deze bovenaan in. 
Bak de lamsworstjes in de pan of op de barbecue. 
Emondeer de tomaten, haal de zaadjes er uit en snij het vrucht-
vlees in brunoise. Halveer de groene chili, haal de zaadjes er uit 
en snij de groene chili in fijne brunoise. Snij het teentje look en 
de verse koriander fijn. Meng de tomaat, de chili, de look, de 
koriander, de paprikapoeder en de komijn met een scheutje olijf-
olie. Kruid met peper en zout. 
Snijd enkele plakjes komkommer fijn en voeg dit bij de Griekse 
yoghurt. Smaak de dressing af met het limoensap, de zeste van 
de limoen en kruid met peper en zout. 
Leg de lamsworst in het broodje. Werk af met de salsa van 
tomaat en de dressing.

PASTORALE LAMSVLEES MET COUSCOUS OP 
MAROKKAANSE WIJZE

Voor 4 personen:
1,2 kg ‘Pastorale’-lams vlees uit de bout
400 g couscous
olijfolie
satéstokken

Voor de garnituur: 
2 courgetten 
2 uien 
2 grote tomaten 
¼ witte selder 
250g wortelen 

Voor de marinade: 
korianderzaad 
komijnzaad 
zwarte peper 
kaneelpoeder 
ras el hanout 
stukjes gember 
¼ bol look 
1 citroen 
olijfolie 
bladpeterselie 
verse koriander 
verse munt 
peper en zout 

Maak een vleesmarinade met het komijnzaad, het korianderzaad, 
de zwarte peper, kaneelpoeder, ras el hanout, de geraspte gem-
ber, kaneel, look, zout, citroensap, zeste van citroen en olijfolie. 
Snijd enkele steeltjes van de bladpeterselie, de verse koriander 
en munt fijn en meng ze onder de marinade.
Meng de stukjes lamsvlees in de marinade, dek af en laat 1 uur 

Recepten lamsvlees 
TECHNISCH ARTIKEL
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RECEPTEN LEKKER VAN BIJ ONS

rusten. Maak satés met de stukjes vlees en bak ze in de pan, op 
de grill of barbecue. 
Snipper de ui fijn. Snijd de wortel, de selder en de courgette in 
fijne brunoise en hou per soort apart. Pel de tomaat, snijd het 
vruchtvlees in brunoise en concasseer. Mix de resten en hou 
apart. Meng de groenten kort voor het opdienen. 
Doe de couscous in een kom en bewerk deze met een beetje 
olijfolie. Overgiet de couscous met lauw water en bewerk het 
met de hand. Plaats de couscous in een stoompot boven de kip-
penbouillon zonder deksel tot de stoom er goed doorkomt. Giet 
de couscous in een kom en besprenkel opnieuw met wat water 
en herhaal het stoomproces.

LAMSBURGER MET BÉARNAISE DRESSING

Voor 4 personen:
4 lamsburgers 
4 broodjes

Voor de garnituur: 
60 g feta 
gemengde sla 
1 rode ui 
2 tomaten 

Voor de béarnaise: 
witte wijn 
3 eetlepels witte wijnazijn 
2 sjalotten 
150 g mayonaise 
enkele takjes dragon 
limoen 
peper 
 
Hak de sjalotten heel fijn en meng met de witte wijn en de wijn-

azijn. Reduceer het mengsel tot een vijfde. 
Zeef de reductie. Hak de dragon fijn en voeg toe aan de warme 
reductie. Kook het mengsel nog eens kort op (belangrijk voor de 
houdbaarheid van de saus). Voeg de reductie beetje bij beetje bij 
de mayonaise tot de smaak goed zit. Kruid bij met peper, zout en 
zeste van limoen. 
Snijd de rode ui in ringen en de tomaten in partjes. 
Bak de burgers in een pan, op de grill of op de barbecue. 
Snijd de broodjes open, beleg met een hamburger, garneer met 
de tomaten, rode ui, gemengde sla en feta. Overgiet met de 
bearnaise dressing naar smaak.

GEBAKKEN LAMSZADEL IN PETERSELIEKORST

Voor 4 personen:
1 lamszadel
1 venkel 
½ bot tuinbonen 
½ dl room 
bonenkruid 
150 g jonge wortelen 
½ bussel lente uitjes

Voor de mirepoix: 
1 ui
1 wortel
stuk selder 

Voor de peterseliekorst: 
vers broodkruim 
1 koffielepel mosterd 
1 bos peterselie 
100 g chorizo 
100 g look 
peper en zout 

Voor de saus: 
een beetje witte wijn 
300 ml lamsbouillon 
600 g rode paprika 

Kuis en bind het lamszadel op, bak aan in de pan en gaar onge-
veer 40 minuten verder in de oven met de mirepoix. 
Maak een mengsel van vers broodkruim, mosterd, peterselie, 
fijngesneden chorizo, look, peper en zout. Smeer het lamszadel 
in met de peterseliekorst. 
Stoom de jonge venkel met peper, zout en een beetje boter. Bak 
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de gestoomde venkel kort in boter. 
Reinig de tuinbonen, blancheer en ontvlies ze. Werk ze af in 
boter met bonenkruid en een weinig room. 
Look blancheren in vers water en daarna afbranden. 
Jonge wortelen en lente uitjes beetgaar koken. 
Haal de lamszadel uit de braadpan, giet het vet af, deglaceer met 
witte wijn, voeg de lamsbouillon toe en laat zachtjes koken. 
Reinig de paprika, rook hem eventueel lichtjes en voeg hem bij 
de saus.

GEBAKKEN LAMSRIBSTUK MET JONGE 
GROENTEN EN ROZEMARIJNSAUS

Voor 4 personen:
2 lamsribstukken of 8 ribbetjes
enkele takjes rozemarijn 
150 g groene boontjes 
150 g peultjes 
½ busssel jonge wortelen 
500 g nieuwe aardappelen 
1 koffielepel mosterd 
100 g paneermeel 
200 g boter 
100 ml witte wijn 
300 ml lamsfond 
200 ml room 
100 ml melk 
100 g geraspte kaas 
peper, zout en muskaatnoot 

Voor de mirepoix: 
200 g selder 
100 g wortelen 
100 g ajuin 

Voor de persillade:
½ bussel peterselie 
2 teentjes look 

Pareer het lamsribstuk en doe aluminiumfolie rond de beentjes. 
Bereid een persillade. 
Bak de parures aan en laat samen met de mirepoix krachtig aan-
kleuren. Deglaceer met witte wijn en voeg de lamsfond en de 
look toe. Laat het mengsel inkoken en steek door een zeef. Dit 
vormt de basissaus. 
De groene boontjes en de peultjes beetgaar koken en onmiddel-
lijk afkoelen in koud water. De jonge wortel in diamant snijden en 

garen. Indien nodig alle groenten nog eens door de boter halen 
en afkruiden met peper en zout. 
Bak het vlees aan en kruid met peper en zout. Bestrijk het vlees 
met de persillade en voeg de fijngesneden en gekookte mirepoix 
toe. Braad in de oven tot een kerntemperatuur van 48 °C. Draai 
het vlees tussendoor en aroseer. Haal het vlees uit de pan en laat 
het rusten onder aluminiumfolie. 
Ontvet en déglaceer de pan met de basissaus. Passeer en voeg 
fijngesneden rozemarijn toe. Monteer met koude boter. 
Nieuwe aardappelen koken in de pel, pellen en in schijven snij-
den. Room, melk, look, peper, zout en nootmuskaat laten inko-
ken. Mengen met de aardappelschijfjes en in schaaltjes doen. 
Bestrooi met kaas en gratineer in de oven.

DUO VAN LAM

Voor 4 personen:
4 lamsburgers van ongeveer 40g 
lamskroon met 4 beentjes 
1 rode biet
1 gele biet 
100 g aardpeer 
8 teentjes look 
grof zeezout
tijm
laurier
peper 
zonnebloemolie 

Voor de saus: 
lamsparures 
verse tijm 
klontje boter 

Bak de hamburgers en laat ze verder garen in de oven tot een 
kerntemperatuur van 65°C. 
Lamskroontje kleuren en verder afbakken in de oven tot een kern-
temperatuur van 48°C. Het kroontje laten rusten en portioneren. 
Demi-glacé laten inkoken met lamsparures en verse tijm, passe-
ren en afwerken met boter. 
Rode en gele biet garen in de oven op zeezout met tijm, laurier 
(150°C tot gaar ± 1 uur). Pel de biet en snijd ze in plakken, steek 
een ronde vorm uit en bak kort in zonnebloemolie, peper en zout. 
Was de aardpeer en snijd deze in kwartjes. Kruid ze met peper en 
zout. Bak deze aan in olijfolie en gaar verder in de oven op 160°C. 
Gaar de lookteentjes ongeveer 2 uur in kruidenolie (tijm, laurier, 
steranijs, peperbollen) op 80°C tot ze mooi zacht zijn. 
Schik alles mooi op een bord.
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FUNCTIE VAN VET IN DROGE WORST EN 
SALAMI
Niet alleen zout (NaCl), maar ook vet heeft 
belangrijke eigenschappen bij de productie 
van kwaliteitsvolle droge worst en salami. 
Als drager/oplosmiddel van vetoplosbare 
aromacomponenten van bv. kruiden, heeft 
vet een rechtstreekse invloed op de smaak 
en het aroma van droge worst en salami. 
Daarnaast speelt lipolyse van vet ook een 
belangrijke positieve rol bij de aromavor-
ming van droge worst en salami. Met lipo-
lyse wordt de afbraak of splitsing van vet-
ten (triglyceriden) in vrije vetzuren bedoeld. 
Dit gebeurt door lipase-enzymen die van 
nature voorkomen in vetweefsel. Deze vrij-
gekomen vetzuren (voornamelijk de onver-
zadigde vetzuren) kunnen dan verder 

degraderen door oxidatie tot moleculen 
die significant bijdragen tot het aromapro-
fiel van droge worst en salami. Echter, een 
teveel aan oxidatie kan ook negatief bij-
dragen tot het aroma van droge worst en 
salami. Deze vluchtige oxidatieproducten 
zijn dan vaak onaangenaam van smaak en 
geur en worden beschreven als ‘visachtig’, 
‘verfachtig’, ‘grasachtig’, ‘kartonachtig’ en 
‘metallisch’. Men noemt dit ook wel het rans 
worden van vet. Om het ranzig worden van 
vet te voorkomen worden standaard anti-
oxidanten toegevoegd die de oxidatie van 
de aanwezige vetten vertragen en zo bijdra-
gen tot de kwaliteit van droge worst en 
salami. 
In droge worst en salami is vet aanwezig als 
zichtbare vetpartikels die samen met water 

worden vastgehouden door een netwerk 
van opgeloste vleesproteïnen dat als een 
soort lijm fungeert. Vermits deze vetparti-
kels gedeeltelijk uit vast (gekristalliseerd) 
vet bestaan, dragen deze vaste vetpartikels 
ook bij tot de structuur en textuur van 
droge worst en salami. Verder zorgen deze 
vetpartikels ook voor een soort van “onder-
breking” in het proteïnenetwerk. Daarnaast 
zorgt vet ook voor een typisch smeuïg en 
romig mondgevoel dat aan vet wordt gere-
lateerd. 

GEVOLGEN VAN VETREDUCTIE IN DROGE 
WORST EN SALAMI
Uit onderzoek aan de KU Leuven en de 
wetenschappelijk literatuur is duidelijk dat 
reductie van vet negatieve gevolgen kan 

Zout- én vetreductie in droge worst en salami
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Zowel vet als zout hebben belangrijke nutritionele eigenschappen en zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling en het 
normaal functioneren van ons lichaam. Uit wetenschappelijke studies blijkt echter dat de dagelijkse opname van zowel 

zout als vet via de voeding te hoog is en op termijn aanleiding kan geven tot verschillende gezondheidsproblemen 
zoals cardiovasculaire aandoeningen, bepaalde soorten kankers en overgewicht. Bij de bereiding van droge worst en 
salami worden deze twee componenten nog vaak in te grote hoeveelheden gebruikt. Zout en vet zijn bij de bereiding 
van deze charcuterieproducten namelijk essentieel voor de kwaliteit van salami en droge worst. Zowel vet als zout 
dragen bij tot de karakteristieke smaak en structuur- en textuuropbouw van deze producten. Daarnaast is zout ook 

essentieel voor de houdbaarheid en veiligheid van salami en droge worst vermits deze gedroogde charcuterieproducten 
niet gepasteuriseerd worden. Het is dus duidelijk dat zout en vet niet zomaar gereduceerd kunnen worden zonder 

noemenswaardige effecten op de kwaliteit en houdbaarheid van droge worst en salami. 
In het artikel ”zoutreductie in droge worst en salami”, gepubliceerd in februari 2018, werd dieper ingegaan op de 

functies van zout en de gevolgen van zoutreductie in droge worst en salami. Ook zoutgereduceerde recepturen werden 
besproken. In analogie wordt in dit artikel nu het belang van vet en de gevolgen van vetreductie aangekaart. Ook de 
gezondheidsaspecten van vet en de noodzaak tot vetreductie, worden besproken. Verder wordt een stand van zaken 
gegeven omtrent het vetgehalte in droge worst en als laatste worden vet-én zoutgereduceerde recepturen van droge 

worst en salami besproken. 
Dit artikel werd geschreven in het kader van het VIS-project ‘Vernieuwde charcuterie voor de ambachtelijke slagerij’, 

een samenwerking tussen De Landsbond en KU Leuven, gesubsidieerd door VLAIO.

 VLAAMS INNOVATIE SAMENWERKINGSVERBAND (VIS-PROJECT)
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hebben voor de kwaliteit van droge worst 
en salami zoals aroma- en textuurafwijkin-
gen. Wanneer minder vet wordt toege-
voegd kan het aromaprofiel wijzigen ver-
mits grote hoeveelheden vluchtige compo-
nenten voortvloeien uit vetoxidatie. Vermits 
bij vetreductie in droge worst en salami het 
vet vaak door vlees wordt vervangen, dat 
bestaat uit een groot aandeel water, resul-
teert dit in een snellere indroging waardoor 
het risico op een droogrand ook toeneemt. 
Daarnaast zijn vetgereduceerde worsten 
meestal ook harder en minder smeuïg ver-
mits bij toevoeging van meer vlees (en 
minder vet) meer proteïnen deel uitmaken 
van het netwerk dat als binding/lijm fun-
geert. Het vetgehalte zelf heeft geen recht-
streekse invloed op de microbiologische 
houdbaarheid van droge worst en salami, 
maar bij vervanging door vlees of water 
dient hiermee wel rekening te houden 
omwille van de verhoogde wateractiviteit, 
waardoor ongewenste bacteriën meer de 
kans krijgen om uit te groeien (zie ook vak-
artikel “Geschikte grondstoffen, ingrediën-
ten en procestechnologie voor kwaliteits-
volle droge worst en salami”, januari 2018). 
Langere indroging of hulpstoffen die water 
binden en bijdragen tot een lagere waterac-
tiviteit kunnen hiervoor gedeeltelijk een 
oplossing bieden. 

WAAROM VETREDUCTIE: GEZONDHEIDS-
ASPECTEN?
Alhoewel vetten een belangrijke leverancier 
zijn van energie, vetoplosbare vitamines en 
essentiële vetzuren die ons lichaam zelf niet 
kan aanmaken (linolzuur en α-linoleenzuur), 
stelt de Hoge Gezondheidsraad, het weten-
schappelijk adviesorgaan van de FOD 
Volksgezondheid, dat de inname van vetten 
maximaal 35 % van de energie-inname mag 
bedragen. Een overmaat aan vet in de voe-
ding kan namelijk aanleiding geven tot een 
verstoorde energiebalans met als gevolg 
overgewicht en zwaarlijvigheid die de oor-
zaak vormen van veel gezondheidsproble-
men, zoals de ontwikkeling van chronische 
aandoeningen, spierziekten en bepaalde 
kankers. Echter, uit de Nationale voedsel-
consumptiepeiling van het Wetenschappelijk 
Instituut Volksgezondheid, blijkt dat ruim de 
helft van de bevolking (53 %) deze aanbeve-
ling overschrijdt en 29 % kampt met overge-
wicht. 
De Hoge Gezondheidsraad, beveelt daarom 
aan om het toegevoegd vet in verwerkte 
voedingsmiddelen zoals charcuterieproduc-
ten waaronder ook salami en droge worst, 
terug te schroeven. 

STAND VAN ZAKEN OMTRENT HOEVEEL-
HEID VET IN DROGE WORST EN SALAMI
Voor gedroogde charcuterieproducten 
zoals droge worst en salami waarvan de 
bewaring berust op de verlaging van het 
vochtgehalte, bestaat een wettelijke beper-
king gerelateerd aan het vetgehalte. Deze 
beperking zit vervat in de vet/eiwitverhou-
ding die maximaal 3 mag bedragen. 
Omtrent het vetgehalte zelf wordt geen 
wettelijke grens geformuleerd. Vermits een 
beduidend deel van het eiwit van droge 
worst en salami afkomstig is van vetweefsel 
(vb. buikspek of rugspek) dat een belang-
rijke hoeveelheid collageen bevat, wordt er 
ook een wettelijke grens gesteld omtrent 
het bindweefselgehalte nl. de collageen/
eiwitverhouding die niet meer dan 25 % 
mag bedragen. Ter volledigheid wordt ook 
nog meegegeven dat het vleeseiwit mini-
maal 15 % moet bedragen. Om nu na te 
gaan of de eigen recepturen voldoen aan de 
vooropgestelde wettelijke normen, is er een 
handige tool (Excelsheet) beschikbaar op 
de website van de Landsbond (http://www.
bb-bb.be/BEREKENINGSPROGRAMMA-
1p85.php). Na het ingeven van de eigen 
recepturen wordt zowel de samenstelling 
(waaronder ook het vetgehalte) als vet/
eiwitverhouding en collageen/eiwitverhou-
ding berekend en weergegeven. Op die 
manier kan elke slager nagaan of zijn/haar 
receptuur voldoet aan de wettelijke normen. 
Voor meer informatie omtrent de gebruikte 
grondstoffen en bijhorende codes bij het 
gebruik van deze tool wordt verwezen naar 
het vakartikel ‘Het ene deelstuk is het ande-
re niet’, gepubliceerd in januari 2017.
Verder werden er ook nog verschillende 
productfiches van industriële droge wor-
sten en salami’s verzameld. Daaruit bleek 
dat het vetgehalte van deze producten zeer 
variabel is (32-45 %) en afhankelijk is van 
zowel de hoeveelheid gebruikt vetweefsel 
en vetrijk vlees als het indroogpercentage. 5 
% meer indroging resulteert al gauw in 2-3 
% meer vet in het eindproduct.
 
PRAKTIJK: RECEPTUREN
Zowel zout als vet zijn essentieel om kwali-
teitsvolle droge worst en salami te kunnen 
produceren. Omwille van hun unieke eigen-
schappen, zoals hierboven uitvoerig bespro-
ken, kunnen zout en vet in droge worst en 
salami niet worden gereduceerd zonder 
gevolgen voor de eindkwaliteit. Om deze 
negatieve deficiënties die gepaard gaan 
met zout- én vetreductie zoveel mogelijk te 
beperken, werd besloten om het zout- én 
vetgehalte slechts beperkt te reduceren met 

maximaal behoud van kwaliteit, dit zowel op 
sensorisch als microbiologisch vlak. 
Drastische verlaging van vet en zout resul-
teert namelijk in extreme deficiënties die 
slechts gedeeltelijk opgelost kunnen wor-
den door alternatieve ingrediënten/additie-
ven. Naast een duurdere kostprijs dragen 
deze alternatieve ingrediënten ook vaak nog 
een E-nummer met zich mee, dat vaak als 
onaantrekkelijk bestempeld worden door de 
kritische consument. Daarnaast kan bij 
extreme verlaging van vet en zout ook de 
houdbaarheid en veiligheid van deze pro-
ducten in het gedrang komen! In het artikel 
omtrent ‘Zoutreductie in droge worst en 
salami, gepubliceerd in februari 2018, werd 
voor beide producten vertrokken van een 
toegevoegde standaardhoeveelheid zout 
(NPZ+NaCl) van 2,8 % zout. Na indroging 
resulteerde dit in eind-zoutgehaltes voor 
droge worst en salami van respectievelijk 
4,0 % (bij 33 % indroging) en 3,4 % (bij 20 % 
indroging). Aan de zoutgereduceerde 
recepturen werd 2,4 % zout toegevoegd 
wat na indroging resulteerde in eind-zout-
gehaltes van respectievelijk 3,5 % en 2,9 %. 
Daar bovenop wordt nu ook het vetgehalte 
gereduceerd. Voor droge worst wordt het 
vetgehalte met meer dan 15 % gereduceerd, 
voor salami zelfs met ± 20 %. Deze zout- én 
vetgereduceerde recepturen resulteerden in 
veilige en kwaliteitsvolle producten, mits het 
hanteren van de correcte technologische 
aspecten (zie ook artikel ‘Geschikte grond-
stoffen, ingrediënten en procestechnologie 
voor kwaliteitsvolle droge worst en salami’, 
januari 2018).
Het finale zout- en vetgehalte van droge 
worst en salami wordt weergegeven in de 
tabel hieronder.

Droge worst/
salami

Zoutgehal-
te (%)

Vetgehal-
te (%)

Standaard 
droge worst (*)

4,0 47,7

Vet- én zoutge-
reduceerde 
droge worst (*)

3,5 39,9

Standaard 
salami (*)

3,4 33,0

Vet- én zoutge-
reduceerde 

salami (**) 2,9 26,5

(*) na 33 % 
indroging

(**) na 20 % 
indroging

De recepturen van deze vet- én zoutgeredu-
ceerde droge worsten en salami’s worden 
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VIS-PROJECT

hieronder weergegeven en besproken. De 
allergenen in de receptuur worden aange-
duid met een groene kleur. Voor de imple-
mentatie van deze gezondere recepturen in 
de eigen slagerij wordt verwezen naar de 
films van deze bereidingen. Deze zijn 
beschikbaar gesteld op de website van de 
Landsbond (http://www.bb-bb.be). Verder 
zullen deze recepturen ook nader toegelicht 
worden in de workshops die plaatsvinden in 
februari-maart 2018 in 4 Vlaamse provincies 
(Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en 
West-Vlaanderen). Bij problemen of vragen 
hieromtrent kan ook individuele ondersteu-
ning aangeboden worden. 

DROGE WORST

Receptuur met normaal zout- én vetge-
halte EN receptuur met verlaagd zoutge-
halte
De receptuur met een normaal zout- en 
vetgehalte (22,0 g/kg NPZ, 6,0 g/kg NaCl, 
100 % buikspek) en de receptuur met ver-
laagd zoutgehalte (22,0 g/kg NPZ en 2,0 g/
kg NaCl) werden in het vorig artikel 
“Zoutreductie in droge worst en salami”, 
gepubliceerd in februari 2018, uitvoerig 
besproken.

Receptuur met verlaagd zout- én vetge-
halte
T.o.v. de receptuur met verlaagd zoutgehal-
te (22,0 g/kg NPZ en 2,0 g/kg NaCl) (zie 
artikel “Zoutreductie in droge worst en 
salami”) werd bij deze receptuur 25 % van 
het buikspek (V4), dat bestaat uit ± 33 % 
vet, vervangen door mager varkensvlees 
(V3), dat maar ± 11 % vet bevat. De recep-
tuur bevat nu 75 % buikspek (V4) i.p.v. 100 
% buikspek (V4) en 25 % mager varkens-
vlees (V3). Hierdoor bedraagt het vetge-
halte in het eindproduct 39,9 % i.p.v. 47,7 % 
(zie ook Tabel hierboven). 

Grondstoffen kg  %

Mager buikspek 3,8 V4 75

Mager varkensvlees 
(3D-schouders)

1,25 V3 25

TOTAAL 5,0  100

Kruiden, ingrediënten en 
additieven

g/kg

Nitrietpekelzout (NPZ) 22,0

Natriumchloride (NaCl) 2,0

Witte peper 2,0

Nootmuskaat 1,0

Glucose 2,0

Natriumascorbaat (E301) 0,5

TOTAAL 29,5

Bereidingswijze
Voor de bereiding van de vet- én zoutgere-
duceerde droge worst en salami wordt 
dezelfde bereidingswijze gevolgd als voor 
de zoutgereduceerde variant en de recep-
tuur met normaal vet- en zoutgehalte (zie 
ook artikel “Zoutreductie in droge worst en 
salami”, februari 2018).

Kort samengevat worden de stukken buik-
spek goed gemengd met alle ingrediënten 
en kruiden alvorens ze gewolfd worden 
door een 3,5-4,5 mm plaat. Daarna wordt 
het gewolfde vlees nog eens goed gemengd 
tot een gebonden homogene massa en 
gevacumeerd om vervolgens het deeg af te 
vullen in darmen. Vervolgens worden de 
worsten eerst overnacht in de koelcel 
gehangen om het zout verder te verdelen in 
de vleeskorrel. Omwille van de kleuropwek-
king worden de worsten daaropvolgend 
maximaal 24 uur blootgesteld aan een tem-
peratuur van 20-22 °C en luchtvochtigheid 
van ± 90 %. 

Als laatste stap worden ze ingedroogd bij 
een temperatuur van 16 -18 °C en een lucht-
vochtigheid van ± 80 % tot ze minimum 33 
% van hun initieel gewicht verloren hebben. 
Dit is noodzakelijk om een veilig product te 
kunnen garanderen tijdens verdere bewa-
ring. Voor meer details wordt verwezen naar 
het artikel ‘Zoutreductie in droge worst en 
salami’. 
 

SALAMI

Receptuur met normaal zout- én vetge-
halte EN receptuur met verlaagd zoutge-
halte
Zowel de receptuur met een normaal zout- 
en vetgehalte (22,0 g/kg NPZ, 6,0 g/kg 
NaCl, 25 % rugspek) als de receptuur met 
verlaagd zoutgehalte (22,0 g/kg NPZ en 2,0 
g/kg NaCl) werden in het vorig artikel 
“Zoutreductie in droge worst en salami”, 
gepubliceerd in februari 2018, uitvoerig 
besproken.

Receptuur met verlaagd zout- én vetge-
halte
Deze receptuur bevat 18 % rugspek in plaats 
van 25 % in vergelijking met de receptuur 
met verlaagd zoutgehalte (22,0 g/kg NPZ 
en 2,0 g/kg NaCl) (zie artikel “Zoutreductie 
in droge worst en salami”). Rugspek, dat 
bestaat uit ± 82 % vet, wordt daarbij vervan-
gen door mager varkensvlees (V2), dat 
maar ± 10 % vet bevat en rundsvlees (V2) (± 
8 % vet). Hierdoor bedraagt het vetgehalte 
in het eindproduct 26,5 % i.p.v. 33,0 % (zie 
ook Tabel hierboven). 

Door het vet te reduceren en meer mager 
vlees toe te voegen wordt de binding in 
salami negatief beïnvloed (zie Figuur 1). Om 
dit op te vangen wordt aan deze vet- én 
zoutgereduceerde receptuur ook melkeiwit-
ten en vezel toegevoegd. 

 
Figuur 1: Zout- én vetgereduceerde salami 
zonder vezel en melkeiwit, slechte binding 
(links); met vezel en melkeiwit, goede bin-
ding (rechts).
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Grondstoffen kg  %

Varkensvlees 5 V2 50

Rundsvlees 3,2 R2 32

Rugspek 1,8 V8 18

TOTAAL 10,0  100

Kruiden, ingrediënten en addi-
tieven

g/kg

Nitrietpekelzout (NPZ) 22,0

Natriumchloride (NaCl) 2,0

Difosfaat (E450) 2,0

Vezel 7,0

Melkeiwitten 10,0

Startercultuur (*)

Glucose (**) 5,0

Witte peper 2,5

Nootmuskaat 0,75

Koriander 0,2

Kardemon 0,2

Chilipeper 0,2

Gistextract (alternatief: natrium-
glutamaat, E621)

1,0

Rookaroma 1,0

Natriumascorbaat (E301) 0,5

TOTAAL 54,35

(*) De hoeveelheid startercultuur die toege-
voegd dient te worden is afhankelijk van de 
gebruikte startercultuur en staat steeds 
vermeld op de verpakking.
(**) De hoeveelheid suiker die toegevoegd 
wordt voor de fermentatie/verzuring, is 
afhankelijk van de gebruikte startercultuur 
en gewenste graad van verzuring. Deze 
informatie kan verkregen worden bij de 
leverancier van de startercultuur. 

Bereidingswijze
Net zoals bij de receptuur met verlaagd 
zoutgehalte, wordt ook bij de vet- én zout-
gereduceerde variant gebruik gemaakt van 
hetzelfde bereidingsprincipe. In de eerste 
stap worden de startercultuur, kruiden en 
alle ingrediënten inclusief melkeiwitten en 
vezel (met uitzondering van zout en fosfaat) 
toegevoegd aan het halfbevroren mager 
vlees (rund+varken) en wordt er gecutterd 
tot de gewenste vleeskorrel. Daarna worden 
zout en fosfaat goed gemengd onder het 
mager vleesdeeg. In de 2de stap, wordt het 
bevroren spek toegevoegd en gecutterd tot 
de gewenste spekkorrel tot vorming van 
een gebonden salamideeg (- 4°C). 

Na het vacumeren van het salamideeg 
wordt dit deeg afgevuld in darmen. 
Vervolgens worden de salami’s gefermen-

teerd bij een temperatuur van ± 24°C en een 
hoge luchtvochtigheid (± 94 %) gedurende 
2-3 dagen tot de vereiste pH-daling (pH = 
4,8 – 4,9). Salami’s kunnen ook gerookt 
worden tijdens de fermentatie. Meestal 
gebeurt dit elke dag van de fermentatie 
gedurende 20-30 minuten. Na de fermenta-
tie worden de salami’s minimum 20-25 % 
ingedroogd om het nodige vocht te verlie-
zen en een veilig product te kunnen garan-
deren. Dit gebeurt bij een temperatuur van 
± 14 °C en een vochtigheid van 85-86 %. 
Afhankelijk van de diameter, duurt dit onge-
veer 2-3 weken. 

BELANGRIJKE DATA 
VIS-PROJECT

De workshops zouterijwaren staan 
ingepland in mei 2018:
2/5: Syntra Gent
3/5: Syntra Kortrijk
23/5: Hotelschool Hasselt
24/5: PIVA Antwerpen

Noordlaan 21 • B-8520 Kuurne • T +32 56 36 11 70 • F +32 56 36 11 71 • info@bossuytwi.be • www.mooiewinkel.be

Katia Verschoore van 
Eetwinkel Maertens
uit Oostkamp

Ontdek meer mooie winkels 
en tevreden klanten op:
www.mooiewinkel.be!

“We wisten dat alleen
Bossuyt onze ideeën
perfect zou kunnen
uitwerken. En dat 
deden ze ook.” 
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De eerste week na de Paasvakantie gaan 
we weer van start met DE WEEK VAN DE 
SLAGER.

Heel wat leden hebben al promotiemate-
riaal aangevraagd en toegestuurd gekre-
gen van onze partners GANDA en 
IMPERIAL. Maar er zijn nog altijd slagers 
die nog onbeslist zijn over hun deelname 
aan DE WEEK VAN DE SLAGER 2018.

Vandaar dat wij nog even een warme 
oproep doen aan alle slagers om toch 
mee te doen met DE WEEK VAN DE 
SLAGER. 

Dit initiatief is immers de ideale gelegen-
heid om op een speelse manier de school-
gaande jeugd kennis te laten maken met 
het slagersambacht.

Jullie hebben op deze manier zelf de 
troeven in handen om het slagersberoep 
te promoten. 

Het project rond DE WEEK VAN DE 
SLAGER is ondertussen geëvolueerd. 
Slagers uit alle delen van het land doen 
mee. En dat is een echte opsteker. 
Bovendien is het niet alleen de Landsbond 
die aandacht schenkt aan de WEEK VAN 
DE SLAGER maar onze sponsors Ganda 
en Imperial, trekken mee aan de kar om 
de slagersstiel te promoten.

Het hoofddoel van DE WEEK VAN DE 
SLAGER blijft uiteraard dat alle ambach-
telijke slagers hun atelier openstellen 
voor leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar. De doe- of bezoekdag moet de 
leerlingen immers onderdompelen in de 
wondere wereld van de slagerij. Door 
eens een kijkje te nemen achter de scher-
men, of meer nog, echt mee te werken in 
de beenhouwerij, krijgen ze een juister 
beeld van het veelzijdige werk in de sla-
gerij. Als er ook maar ééntje zich aange-
sproken voelt om de stap te zetten naar 
de een jobkeuze in de richting van de 
slagerij, zijn wij geslaagd in onze missie.

Op vraag van heel wat lagere scholen 
roepen wij u op om u te registreren op 
onze website www.deweekvandeslager.
be zodat de lagere scholen een goed 
zicht krijgen op wie meedoet. Ik kaart 
toch wel graag even aan dat heel wat 
scholen bellen om te vragen of er geen 
slager uit hun regio meedoet. Als je niet 
geregistreerd bent, is het uiteraard moei-
lijk voor scholen om je te contacteren 
voor een klasbezoek.

Op de website van DE WEEK VAN DE 
SLAGER, die gekoppeld werd aan de 
website van de Landsbond, is heel wat 

informatie te vinden over de deelnemen-
de slagers, filmpjes en foto’s, het draai-
boek etc.

Deelnemende slagerijen kunnen hun 
foto’s van een klasbezoek doormailen 
zodat we na de week een prachtige col-
lage kunnen publiceren op onze site en in 
onze vakbladen.

Veel succes!
Carine

PROMOTIEMATERIAAL VOOR DE WEEK 
VAN DE SLAGER 2018 KAN JE 

EENVOUDIGWEG PER MAIL BESTELLEN 
(carine.vos@landsbond-beenhouwes.be). 
JE MOET ENKEL DOORGEVEN HOEVEEL 

LEERLINGEN ER BIJ JOU OP BEZOEK 
KOMEN! DE AFFICHE VAN DE WEEK 

VAN DE SLAGER KAN JE DOWNLOADEN 
OP ONZE WEBSITE 

www.deweekvandeslager.be

De week van de slager
D O E  M E E  E N 

B R E N G  E E N  B E Z O E K 

A A N  J O U W 

A M B A C H T E L I J K E 

S L A G E R

Contacteer je slager voor een doedag of bezoekdag

Neem alvast een kijkje op WWW.DEWEEKVANDESLAGER.BE

De week 
van de slager
16-22 april 2018

www.bb-bb.be
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Brugse specialiteit - Spécialité de Bruges
Gedroogd volgens oud Vlaams recept - 
Séché selon une vieille recette flamande

Natuurlijk - Naturel
20% minder zout - 20% mois de sel
Zonder glutamaat - Sans glutamate

 

Brugse Ham
Jambon de Bruges

Tip: zorg steeds voor proevertjes in de winkel, vooral voor de kids! 
 Conseil : prenez soins de présenter des petits morceaux de  

Jambon de Bruges en dégustation, spécialement pour les enfants !

Voor meer informatie contacteer de firma Hoste op het nr.  050713655  
of mail naar info@brugseham.be, www.brugseham.be

Pour plus d’info contactez la firme Hoste tél. : 050/713 655 ou 
par mail info@brugseham.be, site web: www.brugseham.be 

BrugseHam-PUB.indd   1 12-05-2009   11:16:45

TWEEMAANDELIJKSE WEDSTRIJD

VOOR SNELLE EN SNUGGERE SLAGERS!

Win een Brugse Ham!
Om ons partnerschap met de firma Hoste te onderstrepen en om de Brugse Ham bij onze leden een grotere bekendheid te geven, 

start de redactie van de Belgische Beenhouwerij in samenwerking met Vleeswaren Hoste een nieuwe WEDSTRIJDCAMPAGNE.

Tweemaandelijks kunnen jullie deelnemen aan de wedstrijd en één van de vijf ontbeende Brugse Hammen winnen. 
Om kans te maken op zo’n heerlijke Brugse Ham dien je eenvoudigweg het juiste antwoord op de wedstrijdvraag door te mailen 

of te faxen naar Carine Vos – fax: 02/736 64 93 – mail: carine.vos@landsbond-beenhouwers.be

De winnaars worden bekendgemaakt in onze vakbladen en kunnen door middel van de verkregen waardebon de gewonnen 
Brugse Ham laten leveren door hun groothandelaar.

De firma Hoste en de redactie van de Belgische Beenhouwerij wensen jullie veel succes!

Wedstrijdvraag: WIE SCHREEF HET ARTIKEL ROND DROGE WORST EN SALAMI? 

Zorg dat we je antwoord vóór 26-03-2018 hebben! De namen van de 5 gelukkige winnaars die een waardebon ontvangen van de firma HOSTE 
verschijnen in onze volgende editie. 

NAAM:  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ADRES: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tel.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Didier, ik ben zeer blij dat jij, samen met Vanessa, je wil inzetten 
om de promotie te voeren voor onze vakwedstrijden. Jij bent 
de geknipte persoon om jongeren wegwijs te maken in het 
wedstrijdgebeuren en te overtuigen om mee te doen.
Didier: Persoonlijk vind ik dat iedereen die een klein beetje 
beroepsfierheid heeft, zou moeten deelnemen aan de vakwedstrij-
den. Het is een prachtig initiatief van de nationale beroepsfedera-
tie. De ambachtelijke beenhouwer krijgt, door deel te nemen, de 
kans om zich, via hun stielkennis en beroepsfierheid, te onder-
scheiden van de retail. 
Wat we op zo’n vakwedstrijd als ambachtelijke beenhouwers pre-
senteren is ongezien voor de grootdistributie. Zij kijken immers in 
de eerste plaats naar winst en verkopen veelal eenheidsworst. 
Wij, mogen, als ambachtelijke beenhouwers, met recht en reden 
stellen dat we terug gaan naar de essentie van het product en 
alleen maar oog hebben voor kwaliteit, smaak, presentatie, … Wij 
zijn fier dat wij dagelijks ten dienste staan van onze klanten en 
huisgemaakte topproducten kunnen afleveren waarvoor de klant 

speciaal naar onze zaak komt omdat ze de smaak van ons assor-
timent nergens anders kunnen vinden.

Hoe kreeg je de microbe te pakken en hoe oud was je bij je 
eerste deelname?
Didier: Ik moet al teruggaan tot aan mijn schooltijd waar ik als 
laatste jaars student van Ter Groene Poorte in Brugge absoluut 
mee wou doen aan de Junior Cup van de Eurobeef vakwedstrijd 
met mijn gip-product. Ik hoopte een goed resultaat te behalen 
maar nam toch ook nog enkele basisproducten zoals kalfsworst, 
smeerpastei, fricandon, boerenham en een salami vanuit de slage-
rij van mijn vader mee naar de wedstrijd. 
Ik behaalde 2 x goud, 2 x zilver, 1 x brons en 1 x een eervolle ver-
melding. De eervolle vermelding was voor mijn gip-product. Ik was 
tevreden maar zat wel met een dubbel gevoel. Ik was blij met het 
resultaat maar ook teleurgesteld in het resultaat voor mijn gip-
product. Even ter verduidelijking: Mijn product was goed van 
kwaliteit en ik moest mij gewoon over het resultaat heen zetten en 

Deel 2 van onze reeks rond “trekkers” 
van onze vakwedstrijden 2018

Als er iemand de titel Mister EUROBEEF verdient is het zonder twijfel Didier Van De Casteele. Didier won de afgelopen 
decennia zowat alles wat er te winnen viel. Naast tal van Gouden medailles en rubrieksprijzen behaalde hij 3 x op rij de 

Gouden Poem, de Gouden EUROBEF won hij 2 keer en de zilveren EUROBEEF prijkt ook in de prijzenkast. In 2013 ontving 
Didier uit handen van toenmalig Minister van Middenstand Sabine Laruelle ook nog de medaille van 1° Beenhouwer van 

België. Didier kennen we als een gepassioneerd vakman die alles in het werk stelt om het ambachtelijke vakmanschap te 
promoten. Ik ben dus bijzonder fier dat ik dit “prijsbeest “kan toevoegen aan een reeks jonge slagers die, belangeloos maar 

uit liefde voor hun vak, hun schouders mee onder de vakwedstrijden 2018 willen zetten. 

REPORTAGE



 DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ | 41

TEKST EN FOTO'S: CARINE VOS 

KLEINE IMPRESSIE VAN WAT 
DIDIER EN VANESSA WONNEN



42 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 

REPORTAGE

niet bij de pakken blijven zitten. Op dat moment werd de kiem 
gelegd voor mijn latere deelnames. Omdat ik zo gebeten was door 
het resultaat van mijn gip-product besloot ik twee jaar later 
opnieuw mee te doen met dat product en dat loonde. Moraal van 
het verhaal: alles is voor verbetering vatbaar en de aanhouder 
wint!

Je won achtereenvolgens nog heel veel prijzen. Dat heeft je 
vast geen windeieren gelegd. Ik zie dat het personeelsbestand 
sinds ik hier laatst was weer uitgebreid is? Wat betekende die 
winst voor jou?
Didier: Ik hoor het je graag zeggen. Wij zijn nu 10 jaar bezig en ik 
denk te mogen stellen dat we iets moois bereikt hebben. De top? 
Nee, dat zeker niet maar wel een goed draaiende zaak om trots op 
te zijn. Ik wil graag zorg dragen voor wat we in die 10 jaar samen 
hebben opgebouwd en er me elke dag verder voor inzetten. 

Uiteraard moet je zelf ook de handen uit de mouwen steken en 
komt winst op de wedstrijd van de allerbesten niet uit de lucht 
vallen? Hoe bereiden jullie de wedstrijd voor?
Didier: Volgens mij is dat iets wat moet groeien. Een goed resultaat 
zet je niet zomaar neer. Ik denk dat niemand ook verwacht dat je 
tijdens de eerste deelname direct een prijs zal winnen. Je moet 
ervaring opdoen en vooral de verslagen van de jury goed nalezen. 
De keuring van de producten door een vakjury is een echte meer-
waarde. De opmerkingen van de juryleden kan je na de wedstrijd 
gebruiken om je product te finaliseren. Ik denk ook dat je aan je 
klanten moet blijven vragen wat ze van je producten vinden. Vooral 
als je nieuwigheden introduceert moet je die laten proeven en de 
mensen hun mening laten geven. In de smaak vallen van de jury is 
het moeilijkst. Zij komen uit alle windstreken van het land en in 
iedere regio verschillen de smaken. Bloedworst of rauwe zouterij is 
op vlak van smaak en samenstelling zeer streekgebonden.
Ook op vlak van processing moet je je goed voorbereiden. Zijn de 
machines goed afgesteld? Snijden de cuttermessen goed? Moet 
de vacuummachine extra diep vacuum trekken? Staat de koeling 
optimaal geregeld? Is de pekelspuit niet verstopt etc 
Verder is het ook belangrijk om producten in te zenden die op 
punt staan. Maak nooit een product speciaal voor de wedstrijd. 
Het duurt maanden vooraleer een product op punt staat. Een 
goed resultaat behaal je met een product waar niets op aan te 
merken valt.

Ik weet dat je dat niet alleen doet maar dat Vanessa uiteraard 
ook haar steentje bijdraagt. Wat kan de slagersvrouw doen?
Didier: Vanessa is mijn steun en toeverlaat! Zij steunt mij enorm en 
geeft me de mogelijkheid om mij (soms uren) te verdiepen in een 
bepaald product. In de periode voor de wedstrijd moet alles wij-
ken en heb ik totaal geen oor meer voor andere zaken en ben ik 
één en al passie voor de stiel. Dat vangt Vanessa zowel privé als 
zakelijk enorm goed op. 

Achter elke man staat een sterke vrouw!
Vanessa: Als koppel werk je samen voor een doel en je man voor 
de volle 100 % steunen is altijd noodzakelijk. Ik ben diegene die 
vooral rustig blijft en zorg dat Didier zich in alle rust kan voorbe-
reiden op de vakwedstrijden. 

Wat is het profiel van de ideale winnaar van de EUROBEEF of 
MEESTERSCHAPWEDSTRIJD?
Didier: Ik denk te mogen stellen dat ik ervaringsdeskundige ben 

op dat vlak. De ideale winnaar is diegene die elke dag passie en 
liefde voor het vak in zijn producten, personeel, winkel, toog en 
klanten,… steekt. De winnaars van de wedstrijden zijn bovendien 
ambassadeurs voor ons vak en moeten de liefde voor de stiel 
overbrengen naar de buitenwereld zodat ons prachtig beroep de 
toekomst krijgt die het verdient.

Deelname aan een wedstrijd brengt ook wat stress mee. Hoe 
gaan jullie daar mee om?
Didier: Een goede voorbereiding is het begin van het zware werk. 
Als raad zou ik willen meegeven dat kandidaten niet moeten 
wachten tot de laatste dag om zich in te schrijven. Je moet nu al 
bezig zijn met de voorbereidingen. Maak een schema. Zouterijwaren 
moeten maanden op voorhand gemaakt worden. Zorg dat de 
laatste week voor de wedstrijd alleen de traiteurbereidingen nog 
moeten gemaakt worden. Uiteraard kan je de schotels niet op 
voorhand maken maar het werkplan moet wel klaar zijn. Maak de 
schotels zeker een maand op voorhand zodat je exact weet hoe 
alles eruit gaat zien. Maak foto’s van de schotel en bekijk die dage-
lijks. Misschien word je kritischer en pas je toch nog iets aan. Met 
een goede voorbereiding en passende planning valt er al heel veel 
stress weg. 
Vanessa: Ik neem, waar het kan, de taken over van Didier. Als 
vrouw zijn dat maar beperkte taken maar alle hulp is meer dan 
welkom. De 2 laatste dagen zijn wat intenser omdat alles dan ook 
nog gegarneerd en verzameld moet worden. De schotels leg je 
natuurlijk de laatste uren voor de wedstrijd. We zijn na al die jaren 
perfect ingespeeld op elkaar. Als je al 10 jaar samen een zaak runt 
is het soms genoeg om gewoon naar elkaar kijken en te weten wat 
je al dan niet moet doen.

Jij gaat dit keer niet meedoen in de rubriek schotels omdat je 
de schotels gaat jureren. Ga je in de andere rubrieken wel mee-
dingen naar een prijs?
Didier: De microbe heeft me zo te pakken dat ik het niet kan laten. 
Na dit interview ga ik de rubrieken eens goed bestuderen om te 
zien in welke categorie ik toch ga meedoen. De rauwe zouterij is 
al zeker een rubriek waar ik producten ga inschrijven. Ik ding mee 
voor de rubrieksprijzen. ik doe dit louter nog voor de fun en voor 
de vernieuwing van enkele diploma’s .

Een topdeelnemer voelt zich als een vis in het water bij een 
topjury. Je gaat met enkele specialisten de schotels jureren. 
Waar ga je zeker en vast op letten?
Didier: Symmetrie is één van mijn stokpaardjes net als het feit of 
een schotel presentabel op de tafel staat. Voor mij moet er ook 
een verhaal in de schotel zitten en moet er een goede afwisseling 
zijn in de verschillende soorten vlees. Er mag niet teveel maar ook 
niet te weinig vlees op de schotel liggen. We zien elk jaar heel 
mooie schotels maar vaak ook mindere presentaties. Deze rubriek 
is geen gemakkelijke om te jureren. De schotels zijn pronkstukken 
wat wil zeggen dat ze op vlak van werkuren onbetaalbaar zijn 
voor de consument maar veeleer het uithangbord van de vakken-
nis van de slager zijn. Voor mij moeten de schotels van de winnaar 
dan ook nét dat tikkeltje meer hebben. 

In de rubriek schotels vers vlees en charcuterie zagen we de 
afgelopen jaren pareltjes. Wat is voor jou een leuke wedstrijd-
schotel als we weten dat de schotels niet verkoopbaar moeten 
zijn maar pronkstukken zijn ?
Didier: Pronkstukken worden voor mij gemaakt met natuurlijke 
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producten en/of garnituur gemaakt uit bijvoorbeeld vakensvet. De 
schotels moeten mooi zijn om naar te kijken. Afwerking is zeer 
belangrijk in deze rubriek. Er kan maar één winnaar zijn en ieder-
een moet het er over eens zijn dat de schotel die wint de aller-
mooiste is.

Vanessa, waar let jij op en wat was er achteraf gezien belangrijk 
om in deze rubriek mee te dingen naar de hoogste prijs?
Vanessa: Voor mij zijn fijnheid van het product maar ook de afwer-
king zeer belangrijke aandachtspunten. Met groenten kan je zoveel 
doen om je schotel mooi te maken. Ook andere producten of afwer-
kingsmethoden geven een extra cachet aan de schotels. Ik denk 
vooral dat een goed plan en het op voorhand eens leggen van je 
schotel belangrijk zijn om een goed zicht te krijgen op wat je gaat 
presenteren aan de jury. De jury voor de rubriek schotels bestaat 
hoofdzakelijk uit ex-winnaars van deze rubriek. Of dat een voordeel 
is voor de deelnemers of niet zullen we moeten afwachten…

Ga je streng jureren Didier?
Didier: Streng maar rechtvaardig zoals elk jurylid, denk ik.

Mogen toekomstige deelnemers jullie contacteren voor info of 
morele support?
Didier en Vanessa: Zeker en vast. Wij willen onze vakkennis graag 
delen en tips zijn altijd bij iedereen welkom. Wij hebben zelf twee 
oud-stagairs die voor de eerste keer zullen meedoen en die al raad 
komen vragen zijn. Natuurlijk geef ik mee wat ik zelf geleerd heb. 
Maar ik ben ook vooral trots dat de volgende generatie beenhou-
wers klaarstaat om zicht te meten met collega’s uit heel het land. 

Waarom denken jullie dat er zo weinig vrouwen meedoen met 
de vakwedstrijden?
Vanessa: Ik vind dat de persoon die gestudeerd heeft voor slager 
- of het nu man of vrouw is - altijd moet meedoen aan de 
EUROBEEF vakwedstrijden. Als je het aandeel mannen of vrouwen 
bekijkt dat meedoet stel je toch vast dat het aantal vrouwen 
beperkt is. Al werken ze volgens mij achter de schermen wel mee 
aan de producten die ingezonden worden voor de vakwedstrijden. 
Het blijft inderdaad jammer dat er niet zoveel vrouwen meedoen. 
Misschien kunnen we hier een warme oproep lanceren naar meer 
vrouwen in het deelnemersveld! (lacht)
Didier: Als je in de slagersopleidingen bekijkt hoeveel mannen 
t.o.v. vrouwen er zitten, zie je dat er nog altijd meer mannen kiezen 
voor de slagersstiel. Misschien moet de Landsbond een afzonder-
lijke rubriek voor vrouwen creëren met als doelstelling om meer 
vrouwen te bereiken.

Nog een gouden raad misschien?
Didier: Schrijf producten in die het in jouw slagerij goed doen en 
die je gewoon bent om te maken. Ga niet voor al te speciaal want 
dat kan goed foutlopen. Neem producten uit de frigo of stock. Hou 
rekening met een zekere moeilijksgraad bijvoorbeeld droge worst 
t.o.v. boerenworst of salami, gerookt spek t.o.v. rauwe ham, hes-
penworst t.o.v. Parijse worst etc. Neem nooit het eerste stuk of het 
laatste stuk uit een productie. Let op details: eindjes verzorgen, vel 
van de ham moet mooi recht zijn, etc.

TIP: GEWOON IEDEREEN ZOU MOETEN MEEDOEN. DE 
THUISBLIJVERS HEBBEN ALTIJD ONGELIJK!

INTER-SPICE
INDASIA

G r o o t h a n d e l  -  I m p o r t

KRUIDEN –  SPECERIJEN –  DARMEN
HULPSTOFFEN –  MARINADE

Wij  leveren rechtstreeks  aan Groothandel  en industr ie

Pamelstraat Oost 448 • 9400 Ninove, Belgium
Tel. 054-33 86 54 • Fax 054-34 42 08

e-mail: info@interspice.be 
www.interspice.be.

•  A D V I E S  •  P R O D U C T O N T W I K K E L I N G

* * * *
Inlichtingen en/of stalen……. 

Vraag er naar bij uw leverancier van kruiden

NIEUW NIEUW NIEUW
 

** RIB SPICES INTERSPICE
** RIB LAKAGE INTERSPICE

** PULLED PORC SPICES
** PULLED PORC SAUCES
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We zijn blij u een vernieuwde Countryside te mogen voorstellen. 
Een nieuwe naam, een nieuwe baseline, een nieuwe campagne.

We verwijzen met onze nieuwe naam INSIDE naar de 
GEZELLIGHEID die dé sfeer zet van onze beurs. INSIDE geldt als 
‘kapstok’ voor de verschillende segmenten:

 ¬ INSIDEhome
 ¬ INSIDEfood
 ¬ INSIDEoutdoor
 ¬ INSIDEtravel
 ¬ INSIDEcrafts

We trekken de gezelligheid van binnen ook door naar het buiten-
leven; rond het vuur tafelen met vrienden, de tuin herfst-/winter-
gezellig inrichten…

EILANDEN
We loodsen de bezoekers op ontdekkingstocht langs verschil-
lende ‘belevingseilanden’ met dito sfeersetting en catering. We 
nodigen de bezoekers uit aan onze ‘tafel’ in het midden van de 
hal. Een tafel voor workshops, presentatietafel… het kloppende 
hart van hal 1.

 
INSIDE HOME (home & decoration)
INSIDE OUTSIDE (garden & outdoor living)
INSIDE OUTDOOR ACTIVE (travel – adventure – sports – outdoor 
wear)
INSIDE CRAFTS & ARTS (craftsmanship, arts, music)
INSIDE PURE & HEALTHY LIFESTYLE (food, interior, wellbeing)
INSIDE FOOD (food - authentic & local)

U kan een standplaats reserveren binnen één van deze bele-
vingszones. U maakt een keuze, we bekijken in overleg welke 
standplaats voor u best geschikt is.

STANDEN
Er zijn 3 opties:
1. Naakte standoppervlakte met eigen standenbouw of huur 

standaardstand
2. Naakte standoppervlakte met grote zeshoekstand
3. Shop-all-in-stand (kleine halve zeshoek) voor

 ¬ Exposanten met een food assortiment
 ¬ Exposanten met een ambachtelijke assortiment uit eigen 

productie (ook kunstenaarsstanden)
 ¬ Webshops ZONDER fysieke verkoopplaats

BELEVING EN ACTIVATIE
We brengen het aanbod actief tot bij de bezoeker aan de hand 
van workshops, DIY-sessies, interviews met experten. We willen 
hierbij inzetten op slimme en sterke partnerships in de verschil-
lende segmenten.

SAMENWERKING
We willen de beleving samen met u - exposant en partner - creë-
ren. We kijken ook uit naar uw inspirerende ideeën en suggesties 
om de bezoekers te blijven verrassen en nieuwe bezoekers aan te 
trekken. Aarzel niet om in co-creatie met andere exposanten een 
inspirerende stand of actie uit te werken. We denken graag met 
jullie mee!
 
DEELNEMEN
Intekenen voor een standplaats kan vanaf nu.
We staan paraat om al uw vragen, suggesties, ideeën te bespre-
ken. Aarzel niet ons te contacteren!

Sofie Bombeeck
Head of Event
Tel. 0476 85 08 11
sofie.bombeeck@easyfairs.com

INSIDE is een consumentenbeurs en de ambachtelijke 
slager is, mijn zijn exclusieve topproducten,  

een welgekomen standhouder op onze vernieuwde beurs

Info & tickets: inside-event.be

1 > 4 november 2018 
Flanders Expo Gent

home   
food   

outdoor

insideevent   #insideevent2018      by EASYFAIRS

BAR 
BOTANIQUE

PURE &
HEALTHY

FOOD FARM &
LOCAL FOOD

INSIDE HOME

INSIDE
FOOD

INSIDE 
OUTSIDE

 DE TAFEL

 VOLKSCAFÉ

INSIDE 
CRAFTS & ARTS

ACTIVE
FAST & FRESH

INSIDE
OUTDOOR

ACTIVE

INSIDE
PURE & HEALTHY

LIFESTYLE

OUTSIDE
BBQ FOOD



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
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De smiley: een gecontroleerde hygiëne 
voor het vertrouwen van uw klanten

De lente is weer op komst, tijd dus voor de grote lenteschoon-
maak ! Een goede opportuniteit om de hygiëne in uw zaak nog 
hoger te tillen en zo ook het vertrouwen van uw klanten te ver-
hogen. Ga voor deXXX! 
Deze groene sticker toont aan dat u een betrouwbaar en serieus 
systeem van hygiëne in uw beenhouwerij hebt toegepast.

Om deze smiley te behalen moet u een autocontrolesysteem 
invoeren met behulp van de Autocontrolegids G-003 specifiek 
voor de beenhouwerij- spekslagerij en goedgekeurd door het 
FAVV. Voor deze eerste stap zou u normaal niet te veel inspan-
ningen moeten leveren aangezien het sinds 2005 wettelijk ver-
plicht is om over zo’n systeem dat de veiligheid van de voedsel-
keten garandeert te beschikken.

Om de invoering van het autocontrolesysteem te vergemakkelij-
ken, namelijk wat de reinigings- en ontsmettingsprotocollen 
betreft, kunnen de enzymatische producten van Realco u hel-
pen! UW VOORDELEN:

 ¬ Betere resultaten bij ATP- en microbiologische metingen
 ¬ Krachtige enzymatische producten, conform HACCP regels
 ¬ Doeltreffendere producten aan een gelijkwaardig budget
 ¬ Sterk biologisch afbreekbare oplossingen met een positief 

effect in uw leidingen en goed voor het milieu (directe afval-
waterzuivering)

 ¬ Tips en follow up van uw reiniging door onze experts
 ¬ Een gedetailleerd hygiëneplan conform FAVV reglementerin-

gen

Eens dit systeem goed is ingevoerd moet het een audit onder-
gaan. Deze audit moet uitgevoerd worden door een erkende 
certificerings-/keurinstelling en moet natuurlijk een gunstig 
resultaat leveren. Noteer dat een smiley niet verkregen kan wor-
den na een audit uitgevoerd door het FAVV.

Zodra u de smiley krijgt kan u het op een zichtbare plaats in uw 
winlel kleven, aan de ingang van uw beenhouwerij bijvoorbeeld. 
Elke smiley heeft een uniek identificatienummer en moet om de 
3 jaar vernieuwd worden.

Waarom voor deze smiley gaan ? 
Ten eerste geeft de smiley een teken van vertrouwen aan de 
consument. Via deze logo kan u uw klanten garanderen dat de 
voedselveiligheid van uw producten optimaal is. Dit is dus een 
waardevolle informatie voor uw klanten en kan u zelfs nieuwe 
klanten doen winnen.

Bovendien geniet u van een korting van 75 % op de bijdrage die 
u jaarlijks aan het FAVV moet betalen. 

Uiteindelijk zal u minder frequent gecontroleerd worden door 
het FAVV. Door zo’n systeem in te voeren toont u aan dat u de 
risico’s inzake voedselveiligheid onder controle hebt.
 
Bron: FAVV, www.favv.be/smiley

Heeft u vragen omtrent uw reiniging ? Neem zeker contact op 
met uw nieuwe hygiëne expert Ayman (0473/96 36 68).
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Ayman Amin, Realco-hygiëne-expert



-10%

Lente actie

Aanbod geldig van 1 maart tot 31 maart 2018 bij deelnemende verdelers. 
Korting cumuleerbaar met gebruikelijke verkoopcondities.

• Moeiteloos
• Niet gevaarlijk*
• Bewezen doeltreffendheid
• Tijdwinst
• Geldbesparing
* Bij gebruikelijke concentraties.

DEGRES-L+
Reinigt en ontsmet in één fase
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Drie maal per jaar komt de Beoordelings-
commissie Vlaamse Streekproducten 
samen om de erkenningsaanvragen voor 
traditionele Vlaamse streekproducten 
door te nemen. De uiteindelijke toeken-
ning gebeurt door de sectorgroep 
Streekproducten van VLAM. De eerste 
ronde van 2018 levert zes erkenningen op. 
Toevallig zijn ze alle afkomstig uit West-
Vlaanderen en 4 uit Oostende en omstre-
ken.

Je vindt hieronder toelichting bij de nieuw 
erkende Vlaamse traditionele streekpro-
ducten.

Meer info over streekproducten, de 
erkenningscriteria enz. vind je op streek-
product.be.

GEKAPTE VLOERPISTOLET
Aangeboden door Bakkerij Decock in 
Oostende

Aan een Fransman danken we de mooiste 
beschrijving van een Belgische gekapte 
vloerpistolet: “ces pistolets pacifiques qui 
s’ouvrent en deux tartines” of “deze vreed-
zame pistolen die in 2 open vouwen”. De 
gekapte vloerpistolet is ideaal om in twee-

en te breken en vervolgens te beleggen 
naar gelang de voorkeur met hesp, kaas, 
gekapt of bij het ontbijt met boter of 
smout en bruine suiker.
In diezelfde periode, midden 19de eeuw, 
vermeldt ook Charlotte Bronté de pistolet 
als “ the morning pistolets or rolls, which 
were new-baked and very good”

Witte broodjes zijn van alle tijden en vind 
je overal. Op oude schilderijen zal je ze 
dikwijls aantreffen op de gedekte tafels. 
De gekapte vloerpistolet is een rond 
broodje met een kap in het midden, heeft 
mooi wit kruim en is krokant gebakken in 
een hete oven met stenen vloer. Het is een 
typisch Belgisch product met een typisch 
Belgische naam.
Luc David van Bakkerij Decock uit 
Oostende is terecht fier op zijn op vloer 
gebakken pistolets: “Wij bakken op vloer 
omdat de vloer de warmte veel beter 
behoudt, zodra de pistolet in contact komt 
met de steen wordt hij dichtgeschroeid. 
Hierdoor krijgen we de unieke smaak: alle 
smaken worden onmiddellijk vastgezet 
binnen een bruine, krokante en knapperi-
ge korst.”
De gekapte vloerpistolet is een echt bak-
kersproduct met traditionele werkwijze en 
handelingen. Een Belgisch streekproduct 
dat zijn plek verdient op elke tafel.

Meer info:
Bakkerij Decock
Langestraat 60
8400 Oostende
www.bakkerijdecock.be

FILET D’ANVERS VAN HET ROOD RAS 
VAN WEST-VLAANDEREN
Aangeboden door Deschildre 
Streekproducten in Oostende

Filet d’Anvers is een typisch Belgisch pro-
duct met een lange geschiedenis. In vroe-
gere tijden werd het bereid met rundvlees 
dat lokaal voorhanden was. Aan de kust 
was filet d’Anvers afkomstig van het lokale 
rood ras van West-Vlaanderen en het 
begoede publiek was een zeer goede 
afnemer. Deschildre Streekproducten uit 
Oostende knoopte opnieuw aan bij de 
traditie. Het gaat voor hen op de eerste 
plaats over de smaak van het vlees en 
minder om de kruiding.
Filet d’Anvers is de spier van het muisstuk 
van het rund. Het wordt gezouten en 
nadien gepekeld. In West-Vlaanderen 

Zes nieuwe Vlaamse streekproducten erkend 
voor West-Vlaanderen

Filet d’Anvers van het rood ras van West-Vlaanderen, Houtlandse koffie, gekapte vloerpistolet, West-Vlaamse splitwafels 
en Poperingse mazarinetaart mogen het Vlaams erkenningslabel STREEKPRODUCT.be dragen. Deze lekkernijen, 

gemaakt op een traditionele wijze, verdienen een plek op elke tafel. Sommige vind je enkel in West-Vlaanderen maar 
andere ook ver daarbuiten.
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roken ze het vervolgens vrij licht. Ideaal 
voor bij een gekapte vloerpistolet met 
hoeveboter.

Meer info:
Deschildre Streekproducten
Vismijnlaan 42
8400 Oostende
www.deschildre-streekproducten.be

WEST-VLAAMSE SPLITWAFELS
Brood- & Banketbakkerij Vanheste Dirk in 
Oostende

Reeds in onze oudste kookboeken vind je 
wafels “om te spauwen” of te splitten, 
maar in vroegere tijden werden ze warm 
gegeten met gesmolten boter. De meestal 
ovale wafels verschillen van harde wafel-
tjes doordat ze met gist bereid worden, de 
gist zorgt er voor dat de wafels “opblazen” 
bij het bakken en zo makkelijk open te 
snijden zijn. De splitwafel traditie deelt 
West-Vlaanderen met Frans-Vlaanderen.

Dirk Vanheste bakt zijn splitwafels volgens 
het oorspronkelijke recept van zijn 
Oostendse “patron”. Er waren twee soor-
ten: ovale splitwafels met vanilleboter-
room en ronde met bloemsuiker bestrooi-
de splitwafels gevuld met kirschroom. Je 
kan beide soorten nog steeds verkrijgen 
bij Brood- & Banketbakkerij Vanheste Dirk.

Meer info:
Brood- & Banketbakkerij Vanheste
Torhoutsestwg. 202
Oostende
Tel: 059 51 61 16

POPERINGSE MAZARINETAART
Aangeboden door Chocolaterie Stijn en 
BVBA Verheyde

Poperingse mazarinetaart is een taart van 
briochedeeg overgoten met een warme 
saus van boter en stroop en bestrooid met 
kaneel. Deze warme bereiding was zeer 
populair als dessert op ‘pastoorsconferen-
ties’ en rouwmaaltijden van de vooraan-
staande burgerij in en rond Poperinge. 
Voor het gewone volk was het een feest-
gebak op kermisdagen. Huisvrouwen 
maakten er persoonlijke versies van en 
voegden er onder meer rum aan toe.

Voor de bereiding van Poperingse mazari-
netaart worden nog steeds dezelfde ingre-
diënten als vroeger gebruikt. Het deeg 
bestaat uit bloem, eieren, gist en zout. 
Voor de siroop worden suiker, water en 
boter gebruikt. Met de ingrediënten wordt 
een verrijkt brooddeeg of briochedeeg 
bereid. Traditioneel werd het gebakken in 
hoge blikken vormen, nog vroeger werd 
daarvoor een ‘charlottevorm’ gebruikt. De 
gebakken taart wordt doormidden gesne-
den. De sausingrediënten worden tot 
stroop gekookt en daarna over de taart 
gegoten. Vervolgens bestrooit men de 
taart tussenin en bovenop rijkelijk met 
kaneel.
Je vindt ze nu vooral als minitaartjes, een 
klein bommetje dus, op te warmen in de 
microgolfoven.

Meer info:
Chocolaterie Stijn
Gasthuisstraat 36
8970 Poperinge
www.chocolateriestijn.be

HOUTLANDSE KOFFIE
Aangeboden door Koffie Torenhof in 
Eernegem-Ichtegem

Na een generatielange traditie in “koloni-
ale waren” specialiseerde de familie 
Hanssens zich na WO II gaandeweg volle-
dig in koffie.

In 1957 werd de familie eigenaar van het 
domein ‘het Torenhof’, een gebouwen-
complex met herenhuis, stallingen en met 
verschillende economische activiteiten, 
zoals een herberg, een rosoliemolen, een 
brouwerij en ook een koffiebranderij. In 
1985 werd het Torenhof beschermd als 
monument en de omgeving kreeg een 
bescherming als dorpsgezicht.

De meest typische koffie binnen het 
Torenhof-gamma is de Dessert. Die staat 
het dichtst bij de koffie uit de jaren '60 en 
is in de streek het langst ingeburgerd. 
Pieter Hanssens brandt 100% Arabica-
koffiebonen traag in een trommelbrander 
tot een temperatuur van 220°C à 230°C. 
Deze ambachtelijke wijze van branden 
staat garant voor een zachte volle smaak.

Meer info:
Koffie Torenhof
Oostendsestwg. 251
8480 Eernegem
www.koffie-torenhof.be
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VERNIEUWING IN VOEDING - KERN VAN 
DE WEDSTRIJD GOUDEN TAVOLA.
Is alles ondertussen al niet uitgevonden? 
is het überhaupt nog mogelijk om innova-
tief uit de hoek te komen met voeding? 
Het antwoord op deze vraag is kort, bon-
dig en overtuigend ja! Nieuwe trends, een 
veranderende maatschappij en consu-
menten met wijzigende voedingsgewoon-
tes: fabrikanten spelen er graag op in om 
tegemoet te komen aan de wensen van 
hun klanten.
De Gouden Tavola bekroont de beste 
innovaties in voeding en bepaalt mee wat 
morgen op het bord of in het glas van de 
consument komt. 
Deze wedstrijd wordt georganiseerd naar 
aanleiding van Tavola, vakbeurs van de 
fijne en verse voeding, die sinds 1982 elke 
2 jaar in Kortrijk Xpo plaatsvindt. Anno 
2018 worden opnieuw 17.000 professione-
len uit de retail, groothandel, speciaalza-
ken en cateringorganisaties uit meer dan 
30 landen verwacht op Tavola – de mooi-
ste voedingsbeurs van het Europese vas-
teland.

STRENGE SELECTIE MET 2 JURYRONDES 
De wedstrijd Gouden Tavola verloopt in 2 
etappes. In eerste instantie beoordelen 3 
verschillende aankopers het aspect inno-
vatie op basis van een argumentatie en 
een productstaal. Daarna volgt een gron-
dige jurering met tasting waarbij alle 
facetten van het product of concept 
nauwgezet worden geëvalueerd. Voor 
deze editie werden 104 producten inge-
zonden door 69 verschillende producen-
ten. Na de eerste screening mochten 59 
producten meedingen naar de felbegeer-
de Gouden Tavola.
De eindjury bestaat uit aankopers, verant-
woordelijken uit de gastronomie, reclame-
wereld, product- en merkontwikkeling en 

leden van de vakpers. Voor de eindjure-
ring 2018 mocht Tavola een beroep doen 
op het professionele oordeel en de 
enthousiaste medewerking van: 
Thierry Cattoir - Remarkable, Peter 
Coucquyt - Foodpairing, Jan Deldycke - 
Deldycke Traiteur, Dirk De Schrijver – 
DM&S, Anthony de Rooij – Sligro, Geert 
Erard - Rob The Gourmets’ Market, Mieke 
Koch - Slagerij Aula, Ann-Françoise 
Laurent – Delitraiteur, Peggy Lievens - 
ISPC, Hans Michiels - Delhaize Belgium, 
Annick Mievis - Colruyt, Jonny Peeters - 
ISS Catering, Jan Prinsen - Belgian Fresh 
Food Institute, Stefan Van Rompaey - 
Retail Detail, Luc Van Rensbergen - 
Koresto, Robert Wickerhoff – Wickerhoff 
& Alexis Wyngaerden - Carrefour Belgium.
Zij bepalen in 4 rubrieken de winnaar van 
de Gouden Tavola en de 2 genomineer-
den. Niet enkel smaak is hierbij bepalend ; 
ook onder meer criteria zoals innovatie, 
verpakking, marketing, milieuvriendelijk-
heid en duurzaamheid spelen een rol tij-
dens de jurering.

4 CATEGORIEËN
Voeding komt via verschillende kanalen 
op ons bord terecht. De criteria voor ver-
nieuwing zijn verschillend volgens het 
kanaal waarbinnen het product verkocht 
wordt. Een supermarkt hanteert andere 
criteria dan bijvoorbeeld een delicates-
senzaak of een cateringbedrijf. De Gouden 
Tavola houdt hiermee rekening en daarom 
zijn er 4 verschillende categorieën.

13 LAUREATEN: 4 WINNAARS EN 9 
GENOMINEERDEN
Binnenkort mag de consument enkele 
sterke nieuwe producten verwachten. De 
laureaten zijn stuk voor stuk unieke pro-
ducten die via verschillende kanalen de 
consument zullen bereiken. 

Afhankelijk van de trofee die ze behaal-
den, is dat in de delicatessenzaak (Gouden 
Tavola Delicatessen) of in zelfbediening in 
de supermarkt (Gouden Tavola Retail). 
Daarnaast is er ook nog een aanbod van 
producten die kant-en-klaar verkocht 
wordt, of nog bereid of verder bewerkt 
wordt in het foodservice kanaal (Gouden 
Tavola Foodservice). In de vierde catego-
rie zijn het de producten die in traditio-
nele bediening worden aangeboden, bij-
voorbeeld bij de slager, traiteur of aan de 
koeltoonbank in de supermarkt (Gouden 
Tavola Traiteur).
Alle producten die de tweede juryronde 
bereikten, worden tentoongesteld in de 
centrale Rambla en vormen voor de 
bezoekers een perfecte uitvalsbasis om de 
beste nieuwigheden van Tavola te ontdek-
ken. In hal 5 worden alle winnaars voorge-
steld en kunnen de bezoekers proeven én 
hun stem uitbrengen op één van de 
bekroonde producten. Het product met 
de hoogste waardering van de bezoekers 
ontvangt na afloop van Tavola 2018 de 
Gouden Tavola Publieksprijs. 

DE WINNAARS VAN DE GOUDEN TAVOLA 
2018 ZIJN:

WINNAAR GOUDEN TAVOLA 
RETAIL 2018:
Socca Chips - Lambert J.L. ETS.

Socca is een typisch mediterraans gerecht 
uit Nice. Chef Luc Salsedo heeft dit als 

WELKE INNOVATIEVE PRODUCTEN LIGGEN MORGEN OP UW BORD? 
Wedstrijd Gouden Tavola bekroont de firma’s Belberry Préserves, BelOrta, 

Kaasboerderij ‘t Groendal en Lambert J.L. ETS.
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basis gebruikt voor de creatie van Socca 
Chips. De chips danken hun unieke smaak 
aan de basis van kikkererwtenbloem. 100 
% natuurlijke ingrediënten, glutenvrij en 
vegan maken deze chips tot een uniek 
product met tal van toepassingen.
Meer info: Lambert J.L. ETS – stand 151
Tel +32 (0)10 23 01 50 – www.jllambert.
com - info@jllambert.com

1e nominatie Gouden Tavola Retail 2018: 
Vegan Groentenbroodjes – Desem

Vegan roggedesem broodjes met min 
35% groenten, klaar om te toasten. 
Fazer heeft deze broodjes ontwikkeld na 
internationaal marktonderzoek ivm het 
dalend broodverbruik bij Millenials. Deze 
broodjes zijn rijk aan vezels en hebben 
een heel hoog convenience gehalte. Het 
unieke is dat 1/3 van de bloem is vervan-
gen door groenten. De broodjes zijn 
beschikbaar in 2 smaken: rode biet & wor-
tel met 35 % groenten en wortel & pasti-
naak met 38% groenten. De 6% volkoren 
roggedesem zorgt voor de volle smaak en 
vezels. De broodjes zijn afgebakken, voor-
gesneden en handig verpakt in een gas-
pack, de consument hoeft die enkel nog te 
toasten. Convenience van de hoogste 
plank.
Meer info: Nordic Baking & Cooking, 
Destelbergen – stand 132
tel: +32 (0) 9 324 77 39 - www.nordicbc.
com 

2e nominatie Gouden Tavola Retail 2018 
(ex-aequo): Wood’n Wrap

Barbecue-innovatie met extra smaaksen-
satie
Heerlijke wrap van malse kip & groenten 
met wereldsmaken, gewikkeld in een dun 
houten jasje. Een eeuwenoude bereidings-
wijze op open houtvuur wordt vertaald 
naar de moderne gas- & houtskoolbarbe-

cues. Het hout beschermt de wrap en 
zorgt ervoor dat het product mals en sap-
pig blijft. Door de hitte gaat het hout 
smeulen en geeft op deze manier een fijne 
rooksmaak. De wrap bestaat uit sappige 
malse kippenreepjes, lekkere kruiden en 
verse groenten, gewikkeld in een hartige 
pannenkoek. Een streling voor het oog, 
zowel op de barbecue als op het bord. 
Beschikbaar in 3 wereldsmaken: Italian, 
Mexican & Oriental 
Meer info: Chicken Masters of Belgium – 
stand 4101
Tel +32(0)9 381 54 81- www.chickenmas-
ters.be -admin@chickenmasters.be

2e nominatie Gouden Tavola Retail 2018 
(ex-aequo): Barbecue Hello Fish

Gedaan met die plakkende vis op de BBQ
Op de barbecue wordt vis steeds bena-
deeld tegenover vlees. Met deze twee 
innovaties kan de consument ook lekkere 
visgerechten klaarmaken op de barbecue. 
Door de vis beter te beschermen, krijg je 
een perfect afgewerkt product. Het eerste 
concept bestaat uit 3 type satés: vis saté 
in een jasje van Nori, Courgette of gerookt 
spek. Een tweede innovatie is de zoge-
naamde Wrap in Wood. Dit houten omhul-
sel geeft de vis de tijd om langzaam te 
garen op de barbecue, zonder enig ver-
lies. Dit product wordt voorgesteld op 4 
verschillende wijzen. (tortilla wrap - Zalm 
wrap - Kabeljauw wrap - scampi wrap) 
Meer info: De Troyer – Oordegem
Tel +32(0)9 369 85 42 – www.detroyer.be 
- info@detroyer.be 

WINNAAR GOUDEN TAVOLA 
DELICATESSEN 2018: 
Barista – Kaasboerderij ‘t Groendal

Deze nieuwe kaas is ontstaan door een 
samenwerking tussen Kaasboerderij 't 
Groendal en Koffiebranderij Viva Sara. In 
de kaasproductie wordt er geregeld 
gebruik gemaakt van assen, die een 
natuurlijke barrière vormen voor schim-
mels en bacteriën. Een gekend voorbeeld 
is 'Morbier'. Het unieke aan deze kaas is 
dat er in plaats van assen, gemalen 
geroosterde koffie wordt gebruikt. Dit 
heeft dezelfde eigenschappen als assen 
maar geeft de kaas ook een aangenaam 
koffiearoma. Dit resulteert in een half-
harde kaas met subtiele koffietoets en 
opmerkelijke zwartgrauwe natuurkorst. 
Meer info: Kaasboerderij ’t Groendal - 
Rumbeke – stand 487-E
Tel +32 (0)51 200 586– www.tgroendal.be 
– tgroendal@telenet.be

1e nominatie Gouden Tavola Delicatessen 
2018: Salt of Hearts van Camellia S

Minder zout – meer smaak!
Zout, wie houdt er niet van? Onderzoek 
heeft echter uitgewezen dat de meeste 
onder ons te veel zout gebruiken. In deze 
wetenschap vindt Salt of Hearts zijn oor-
sprong. Een natuurlijke smaak-versterker 
met slechts 15% zout. Voor deze blend 
werkt Mill & Mortar samen met chef en 
voedingsconsultant Rasmus Bredal die op 
basis van neurogastronomische principes 
zowel de maag als de hersenen tevreden 
stelt. Door de andere basissmaken zuur, 
zoet, bitter, umami en pikant te versterken 
en perfect uit te balanceren, hoeft maar 
weinig zout worden toegevoegd om de 
smaak van een gerecht naar een hoger 
niveau te tillen. Salt of Hearts is een 100% 
natuurlijke en biologische blend op basis 
van zout (slechts 15%), sumak, gerooster-
de sesamzaden, koriander, suiker, zeewier, 
gedroogde paddenstoelen en een snuifje 
peper. 
Meer info: Camellia S - Desselgem - stand 
1148
Tel +32 (0)478 392 275 – info@camellias-
bvba.eu - www.camelliasbvba.eu

BEURS
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2e nominatie Gouden Tavola Delicatessen 
2018: KUU Tube van Kuu

Smaken combineren is ook een vorm van 
kunst!
Met de KUU-tubes kan iedereen creatief 
zijn aan tafel door zelf een smaak uit te 
kiezen om een gerecht mee te pimpen. 
Elke tube bevat een artisanale gelei met 
een verrassende en ongewone smaak of 
smaakcombinatie. Tafelen wordt een crea-
tief gebeuren. U creëert met uw verbor-
gen talenten uw persoonlijk smaakkunst-
werk, groot of klein. Er zijn 5 KUU Tubes: 
bosbes en munt, veenbes en bosbessen-
wijn, vlierbloesem en vanille, theegelei 
van bosbes, biergelei en gagel . De alumi-
nium tubes worden omzichtig met de 
hand gevuld en samen met een bijsluiter 
in een doosje verpakt. Het hoge design-
gehalte en de afbeelding van een kunst-
werk op het doosje roepen associatie op 
met smaakkunst. De KUU-tubes zijn vol-
ledig lucht- en lichtdicht. Kleur smaak en 
houdbaarheid blijven zo langer gegaran-
deerd, ook na opening. Gemakkelijk, prak-
tisch, hygiënisch en volledig recycleer-
baar. Lekker mag ook mooi zijn.
Meer info: KUU – Beringen - stand 417-C
Tel +32 (0)11 23 03 10- www.kuubelgium.
be – info@kuubelgium.be 

WINNAAR GOUDEN TAVOLA 
FOODSERVICE 2018: 
Belberry Terrines Gourmandes van 
Belberry Préserves

De Belberry Terrines Gourmandes van 
Belberry zijn heerlijke bereidingen op 
basis van fruit, ui, wijn of graanmosterd. 
Deze zijn heel makkelijk portioneerbaar in 
blokjes, sneetjes, balkjes of schijfjes en 
zijn de perfecte afwerking van uw amuses 
tot en met het dessert. Zes unieke smaken 
zijn beschikbaar: Rode Ui & Framboos, 
Wilde Citroen, Bittere Sinaasappel, Paarse 
Vijg, Sauternes Wijn en Graanmosterd. 
Binnen het foodservicekanaal zal dit pro-
duct zijn weg vinden naar de culinaire 

vakman en hedendaagse foodies. 
Bij de premium retailers passen de terri-
nes perfect in het koelvak bij kaas & zuivel, 
charcuterie en salades Volg uw creativiteit 
en geef de finishing touch aan al uw 
gerechten.
Meer info: Belberry Préserves – Marke - 
stand 177 
Tel +32(0) 56 220 560– www.belberry.
com – info@belberry.com 
1e nominatie Gouden Tavola Foodservice 
2018 Mini Croques in 3 smaken van Ovi: 
Croque Monsieur compleet anders!

In het kader van constante productinno-
vatie heeft Ovi deze kleurrijke en smaak-
volle variant gecreërd. Deze is gebaseerd 
op de klassieke croque monsieur. Zowel 
formaat, kleuren en smaken zijn compleet 
nieuw. 3 smaken: mini croque met zalm, 
mini croque met chorizo en een mini cro-
que op basis van kip. Diepvriesproduct 
met hoge convenience graad. Een klas-
sieker met een nieuwe impuls.
Meer info: Ovi –Olen – stand 276 
Tel +32 (0) 14 213 051- www.ovi.be – info@
ovi.be 

2e nominatie Gouden Tavola Foodservice 
2018: 
Bloemkoolrijst natuur van Greenyard 
Frozen Belgium

Bloemkoolrijst is een enorm veelzijdig, 
gezond alternatief voor rijst. Lekker licht, 
vol van smaak en koolhydraatarm! 
Bovendien is bloemkoolrijst caloriearm, 
glutenvrij, zonder allergenen en paleo-
vriendelijk. Met bloemkoolrijst wordt het 
makkelijker om meer groente te eten. Met 
deze vriesverse bloemkoolrijst kan je ein-

deloos variëren: kook het zoals rijst of 
couscous, verwerk als risotto, pizza-
bodem,... Bloemkoolrijst is kant en klaar - 
tijdbesparend en praktisch. Het bespaart 
de moeite en tijd die gepaard gaat met 
het maken van bloemkoolrijst uit verse 
bloemkool. De bereiding is snel en een-
voudig. Bovendien is dit vriesverse pro-
duct lang houdbaar en makkelijk te dose-
ren: je neemt de hoeveelheid die je nodig 
hebt en de rest kan weer in de diepvries. 
Geen verspilling dus.
Meer info: Greenyard Frozen Belgium – 
Westrozebeke – stand 114
Tel +32 (0)51 788 200– www.greenyard-
frozen.com - info@greenyardfrozen.com 

WINNAAR GOUDEN TAVOLA TRAITEUR 
2018: 
Friseline van BelOrta

Friseline is dé innovatie op vlak van sla. 
Na 20 jaar verschillende soorten andijvie 
op natuurlijke manier te kruisen ontstond 
deze nieuwe soort die uitgesproken 
anders is dan anderen. Deze frivole nieuw-
komer is multifunctioneel in de keuken en 
perfect in verschillende gerechten: als 
aperitief, bij carpaccio of een kaasschotel, 
in een salade of gewoon als versiering om 
je gerecht wat karakter te geven. Het is 
een frisse en krokante groente die zo aan-
trekkelijk is door zijn eenvoudige berei-
ding. Verder heeft deze nieuwe slasoort 
een mooie gele kleur, gekartelde bladeren 
en een verfijnde smaak die perfect is voor 
zowel alledaagse gerechten als speciale 
gelegenheden. Tot slot kent Friseline een 
lange bewaring vergelijkbaar met die van 
witloof. 
Meer info: BelOrta – Sint Katelijne Waver 
- stand 116 
Tel +32 (0) 15 551 111 – www.belorta.be – 
info@belorta.be 

1e nominatie Gouden Tavola Traiteur 
2018 Filet Salami van Guy Troch Import 



BEURS

Absoluut uniek en innoverend product uit 
de provincie van Cremona (Italië), waarbij 
een gedroogde varkensfilet verwerkt en 
centraal gepositioneerd wordt in een sala-
mi. Het totale productieproces beslaat 
zo`n 100 dagen en is 100 % artisanaal en 
manueel. Dit van origine bulk product 
werd gedurende 1,5 jaar ook ontwikkeld in 
een snijpaal voor industriële versnijding 
en staat nu op punt. De moeilijkheid 
bestond er voornamelijk in de filet cen-
traal in de snijpaal te positioneren en de 
filet de hele lengte van de snijpaal door te 
plaatsen. Het resultaat is een homogeen 
en stabiel product, dat echt innoverend en 
onderscheidend is voor de Belgische 
markt. Het product is beschikbaar in 2 
versies: gehele te versnijden salami of 
retailverpakking van 80 à 100 gr. Hele 

zuivere, pure en zachte smaak, de combi-
natie van de gedroogde filet en de salami 
is een echte voltreffer.
Meer info: Guy Troch Import – Wetteren – 
stand: 612 
Tel +32 (0)9 369 00 03– www.gtipro-
ducts.be – info@gtiproducts.be 

2e nominatie Gouden Tavola Traiteur 
2018: Cornquet van Cornquet

Cornquet: nieuwkomer in het aanbod van 
zetmeelproducten.
Cornquet is een kroket gemaakt op basis 
van maïs en biedt een alternatief voor 
aardappelproducten, pasta en rijst. 
Cornquet is glutenvrij, zo kan iedereen 

aan tafel genieten van hetzelfde heerlijke 
product. 3 smaken: Veneto, een verwijzing 
naar de traditionele herkomst. Fines 
Herbes, kroket waar een selectie van verse 
tuinkruiden wordt aan toegevoegd. 
Marrakech, kroket op smaak gebracht met 
Ras el hanout. Voor voedingsbedrijven 
bestaat de mogelijkheid om een geperso-
naliseerde kroket te laten ontwikkelen. Zo 
kan Cornquet zorgen voor een extra 
smaakbeleving op het bord! Cornquet is 
een diepvriesproduct. 
Meer info: Cornquet – Waregem – stand 
487-Y 
tel: +32 (0) 479 38 25 90– www.cornquet.
be – info@cornquet.be 

Tavola 2018: vakbeurs van de fijne en 
verse voeding
www.tavola-xpo.be 

Voor verdere info mbt de Gouden Tavola: 
Isabelle Fruy -+32(0) 56 24 11 36 – isa-
bellefruy@kortrijkxpo.com 

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
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 www.itareizen.be Dag-en meerdaagse reizen zonder zorgen|1|

ALC0011 Marché de Rungis

De Beenhouwersbond van Gent stelt 
voor: dagreis naar de vroegmarkt van 
Rungis-Parijs. 

Met een vertrek om 00:15 uur aan de P&R Gent-Brugge 

Met 243 hectaren, 1200 bedrijven, 18 miljoen klanten 
en een omzet van 9 miljard euro is de vroegmarkt van 
Rungis een absolute must see. Begeef jezelf in het hart 
van ‘s werelds grootste versmarkt en ontmoet de mannen 
en vrouwen die het zo’n uitzonderlijke plaats maken. 
Veel van onze verse producten die wij dagelijks in onze 
slagerijen en traiteurzaken aangeleverd krijgen, worden 
door onze leveranciers op deze markt aangekocht. 

 Programma
Met een vertrek om 00:15 uur in de ochtend vanuit Gent-
Brugge rijden we richting Rungis met een luxe autocar. 
Om 04:30 uur worden we er verwacht voor een drie 
uur durende rondleiding met Nederlandstalige gids. De 
rondleiding start met een bezoek in de visafdeling waar u 
zal versteld staan van het aantal verse vis dat aangeleverd 
wordt recht uit de zee. De gids zal je vertellen over de 
verkoopstechnieken en de organisatie achter de markt. 
Na dit bezoek brengt de bus je richting het vlees paviljoen 
want uiteraard hebben wij gevraagd de aandacht extra te 
besteden aan ons eigen lekker product. Laat je meenemen 
in de bijzondere wereld en de reputatie van de Franse 
gastronomie. Hierna bezoeken we nog de zuivelafdeling 
en het paviljoen van de catering. Na het bezoek genieten 
we van een heerlijk ‘terroir’ ontbijt.

 Inschrijving
inschrijven kan via www.itavanhove.be/rungis

U ontvangt een bestelbon voor de betaling en een factuur 
die integraal in uw kosten opgenomen kan worden. 
Inschrijving is geldig na betaling. 

Gelieve in te schrijven voor 15 april 2018, teneinde onze 
gidsen te kunnen reserveren. 

 Vervoer per luxe autocar
 Rondleiding in Rungis
 Ontbijt
 Gidsbegeleiding

Vroegmarkt Rungis

Paviljoen van het vlees

€ 150 per persoonInschrijving

Rungis

Datum van afreis: 03/07/2018

Opgelet, na inschrijving is een annulering niet meer mogelijk omwille 
van het minimum aantal deelnemers ter garantie van de afreis. Een 
Nederlandstalige gids werd aangevraagd en is afhankelijk van de 
beschikbaarheid maar kan niet worden gegarandeerd.  



DATUM ACTIVITEIT AANWEZIG

08/02/18 Inside: medewerking Landsbond C.Vos

13/02/18 VLAM: Belpork C.Vos

13/02/18 VLAM sectorcommissie rund C.Vos, J.Otten

19/02/18 Gent: V.I.S.- project - workshop droge worst en salami I.Claeys

20/02/18 Vlam: Sectorgroep Pluimvee, eieren en Kleinvee I.Claeys

21/02/18 AHOVOKS: beroepskwalificatie winkelverkoop in de slagerij I.Claeys, C.Vos

22/02/18 PIVA: V.I.S.- project - workshop droge worst en salami I.Claeys

24/02/18 Meat-Expo: Voorbereiding vakwedstrijden I.Claeys, C.Vos

26/02/18 Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO: Forfaitaire grondsla-
gen van aanslag I.Claeys, J.Cuypers

28/02/18 Hasselt: V.I.S.- project - workshop droge worst en salami I.Claeys

1/03/18 Kortrijk: V.I.S.- project - workshop droge worst en salami I,Claeys

1/03/18 Ter Groene Poorte: viering 50 jarig bestaan I.Claeys

2/03/18 Kabinet minister Crevits: Duaal leren en leerplannen I.Claeys, C.Vos

5/03/18 Algemene vergadering Landsbond Beenhouwers en VZW De 
Belgische Beenhouwerij

6/03/18 Ter Groene Poorte: Specialisatiejaar product -en productas-
sistent in de voedingsindustrie I.Claeys

6/03/18 Ter Groene Poorte: leerprogramma 1ste graad beroeps-en 
technisch onderwijs I.Claeys

8/03/18 TETRA-project; vermindering e-nummers en bijproducten in 
de voeding I.Claeys

FAMILIEHOEKJE

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

bijgaande referentieperiode van 4 weken.

VANAF MAANDAG 12 MAART 2018 

Te gebruiken prijsvorken
REFERENTIEPERIODE
5/02/18 tot 11/02/18
12/02/18 tot 18/02/18
19/02/18 tot 25/02/18
26/02/18 tot 4/03/18

Te gebruiken prijsvorken
RUNDVLEES

 Cat Half dier Achterkwartier Voorkwartier

 1 € 6,24 en + € 7,94 en + € 3,68 en +

 2  € 5,61 tot minder dan € 6,24  € 6,81 tot minder dan € 7,94  € 3,23 tot minder dan € 3,68 

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

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

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

VARKENSVLEES
 Cat. Half dier

 1 € 2,24 en +

 2 € 2,12 tot minder dan € 2,24

 3 minder dan € 2,12

NIEUWE PRIJSVORKEN VOOR EEN NIEUWE VERKOOPPERIODE

WAT DOET DE LANDSBOND?

17-03-2018

JAARLIJKS BANKET 
SLAGERSBOND ZUIDWEST 
REGIO KORTRIJK – HARELBEKE 
EN OMLIGGENDE

24-03-2018 SLAGERSFEEST POPERING

14-10-2018 SLAGERSFEEST MOESKROEN

21-10-2018 SLAGERSFEEST MENEN

27-10-2018 SLAGERSFEEST TIELT

17-11-2018 SLAGERSFEEST BRUGGE

ACTIVITEITENKALENDER

OVERLIJDENS

Wij hebben de droeve plicht u het overlijden te 
melden van mevrouw Irène Meulebrouck, 

moeder en schoonmoeder van Frank en Linda 
Lefevre-Dewitte, lid van Slagersbond Zuid-West 

Regio Kortrijk-Harelbeke en omliggende.

Wij hebben de droeve plicht u het overlijden te 
melden van mevrouw Godelieve Van Eesbeek, 
echtgenote van Roger Cloetens en mama van 

Johan, Anne en Katrien, allen lid van de 
Koninklijke Corporatie der Beenhouwers van 

Brussel.

De Koninklijke Corporatie der Beenhouwers van 
Brussel heeft de droeve plicht u het overlijden te 
melden van de heer Robert BODSON, gewezen 

secretaris van de Koninklijke Corporatie Brussel.

Wij hebben de droeve plicht u het overlijden te 
melden van mevrouw Julia Janssen, mama van 

Dirk en Martine Verheyen uit Lommel.
Dirk en Martine zijn actieve leden van de 

Landsbond, de Grootorde van de Belgische 
Slagers en medebezielers van de Klasseslagers.

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

neming aan in de diepe rouw die hen treft. 

KALENDER VOORJAARSINFOAVONDEN

7/5 Coovi: Vlaams Brabant en Brussel

28/5 Aalst: nieuwe locatie: Vleesrestaurant De 
Frigo - Zwarte Zustersstraat 7a - 9300 Aalst

31/5 Syntra Kortrijk

4/6 Gentbrugge (Gent en St.-Niklaas)

6/6 Borrelhuis Hasselt

7/6 Hotel Adhem Grobbendonk

11/6 Syntra Brugge (Brugge en Ieper)

BERICHT AAN ONZE CORRESPONDENTEN
ONZE VOLGENDE UITGAVE VERSCHIJNT OP 
8/04/2018. ALLE ARTIKELS, MEDEDELINGEN, 

KLEINE AANKONDIGINGEN, BESTEMD VOOR 
DIT BLAD, DIENEN UITERLIJK IN ONS BEZIT 
TE ZIJN VOOR 26/03/2018. TEKSTEN DIE NA 

DIE DATUM TOEKOMEN, WORDEN VERSCHO-
VEN NAAR DE UITGAVE VAN MEI 2018.



Stimuleert impulsaankopen
Geen risico op uitdroging
Bewaring buiten koeling mogelijk
Sterke prijs/kwaliteitsverhouding

NIEUW

Apero Snack


