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Omdat ik vind dat onderstaande slagersvrouw op een schit-
terende manier verwoord heeft wat er, na het zoveelste 
vleesschandaal, leeft bij onze slagers, geef ik haar graag 
het woord in dit vakblad. Sabine, dikke proficiat voor dit 
prachtige editoriaal!
Carine Vos

VLEES IS VLEES OF TOCH NIET?
Het is de schuld van het bedrijf Veviba. Of nee, van het FAVV. 
Van de consument of van diegene die de kruiden erop deed. 
De schuld van iedereen die in het vlees werkt, want: vlees is 
vlees, gehakt is gehakt en hesp is hesp. 

Of toch niet?

Waarom moet elke slager uitleggen aan zijn klanten dat zijn 
gehakt dagvers en lekker is? Vraagt u aan de verkoper van 
verse tomaten om verantwoording af te leggen voor de toma-
tensoep van Royco? 

Als slachtafval verwerkt wordt tot gehakt om dat mengsel dan 
te kunnen verkopen aan 3 €/kg dan noemt men dat nog steeds 
gehakt. Tot het FAVV STOP zegt.. Dan halen ze het uit de rek-
ken want dat is niet waar deze ketens voor staan. Zij verkopen 
enkel kwaliteit.

Editoriaal

In dit nummer

Dat is toch om te lachen!

Managers van supermarkten worden afgerekend op cijfers . 
Dus moeten ze klanten lokken en grote hoeveelheden verko-
pen. Managers bedisselen contracten, grote groepen halen die 
contracten binnen en leggen er dan de zweep op: kwekers, 
slachters, versnijders, verpakkers, distributie, … Kwekers die 
geïnvesteerd hebben en rendement moeten halen, versnijders 
die aan de lopende band dezelfde handeling keer op keer 
moeten doen en ga zo maar door. Niks voeling met de job.

 Ik zoek niet naar excuses om hun fouten goed te praten, inte-
gendeel. Ik wil heel graag de nadruk leggen op de enorme 
kloof die er heerst tussen het vleesambacht en de vleesindus-
trie. 

Onze job is, zoals alle andere ambachten, een passie. Dat 
moet, anders houd je dat niet vol. Een echte beenhouwer her-
kent kwaliteit als het aan de vleeshaak hangt. Hij ziet aan elke 
vezel welke voeding dat dier gekregen heeft. Mishandelde die-
ren haal je er zo uit. 

En omdat jouw plaatselijke slager optimaal rendement wil, eist 
hij van zijn kweker, zijn slachter en transporteur dat ze hem de 
beste kwaliteit leveren. Het is een kwestie van vakkennis en 
vertrouwen.

Ik zie die van het FAVV niet graag komen. Ze komen om ons te 
controleren en ze doen dat verdomme grondig.
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Aangekondigd? Vergeet het! 

Die mensen hebben een lijst van enkele pagina’s lang mee. En 
je doet je best om alles in orde te hebben. Dat lukt nooit, niet 
bij ons toch. Het gebeurt al eens dat ze terug moeten komen. 
Wij zijn niet zonder fout. Die controle’s zijn zo uitgebreid dat 
we daar ondersteuning voor nodig hebben. Dus investeren we 
in audits, computerprogramma’s en opleidingen. 

Paté kunnen we al maken, maar nu moeten er ook de allerge-
nen op vermeld staan en daar zijn we minder in thuis. 

De gemakkelijkste weg voor een winkelier is aankopen en 
verkopen. Daar willen wij niet aan meedoen. Onze trots is het 
versnijden en bewerken van al die fantastische stukken vlees. 
Die halve varkens zien verworden tot koteletten, gehakt, ham, 
preskop,... De geur van de rookkast en het plezier van het 
knakken van die eerste rookworst die nog net lauw is. 
Daar doe je het voor, zonder al te veel uitleg. 

Sabine Rogiers

Colofon



4 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 

Het lijkt alsof we van vleesschandaal naar vleesschandaal 
gaan.

Na de wanpraktijken bij VEVIBA is er nu het schandaal met 
de Parmaham. We vragen ons af wanneer de beker tot op 
de bodem geledigd is en iedereen begrijpt dat een 
kwaliteitsvol stukje vlees vakmanschap vereist en dat je 
daarvoor nu eenmaal een degelijke prijs moet betalen.

Wij vernemen dat grote warenhuisketens zich verenigen in 
aankoopcentrales om over nog grotere volumes te kunnen 
onderhandelen. Lees hier vooral voordeliger kunnen 
aankopen om aan bodemprijzen te kunnen verkopen. 

Dat de leveranciers op die manier nog meer onder druk 
worden gezet, lijkt voor niemand een probleem. Zolang de 
goedgelovige consument maar gelokt kan worden is het 
voor de retail al lang goed. 

Of men zich geen vragen moet stellen over de eenzijdige 
focus op de prijs is geen issue. Dat de handelspraktijken 
lijden onder deze erbarmelijke manier van zaken doen, lijkt 
immers niemand te deren. 

Volgens de Boerenbond is de boer de dupe. Sta me toe dit 
vreemd te vinden. De leveranciers die aan onze 
ambachtelijke slagers verkopen, hebben wij nog nooit 
horen klagen. In dit geval wordt er immers kwaliteitsvlees 
aangekocht en daar wordt een eerlijke prijs voor betaald. 
Boter bij de vis, wel te verstaan! 

Als diverse schakels in de media spreken over een 
gedragscode voor eerlijke handelspraktijken in de 
voedselketen frons ik toch wel even het voorhoofd. Hoe 
kunnen eerlijke handelspraktijken leiden tot het uitknijpen 
van de tegenpartij als citroenen voor meer winstbejag?

Het kan zijn dat we naïef zijn maar wederzijds respect en 
vooral respect voor het ambacht en het basisproduct is het 
begin van alles. 

Misschien moeten de boeren die leveren aan deze 
aankoopcentrales eens goed nadenken waar zij in de 
toekomst naartoe willen met hun bedrijf en eindelijk het lef 
hebben om het roer weer in handen te nemen van hun 
bedrijven en te zeggen waar het op staat.

Onze ambachtelijke slagers staan dagelijks oog in oog met 
hun klanten en kunnen het zich gewoonweg niet 
permitteren om mindere kwaliteit te leveren. Zij leggen 
rechtstreeks verantwoording af aan de klant. De klant 
beoordeelt de aankopen direct en zal vlug terug in de 
winkel staan als er klachten zijn. 

Wij besteden heel veel aandacht aan persoonlijk contact en 
kwaliteit en hebben niets te maken met de wanpraktijken in 
de industrie. Wij hebben respect voor onze boeren en 
betalen een eerlijke prijs voor wie eerlijk zijn werk doet!
Tot zover ons betoog rond de vleesschandalen.

Van het MEAT EXPOfront vernemen wij dat de 
beursoppervlakte zo goed als uitverkocht is. 

Toeleveranciers zijn ervan overtuigd dat de ambachtelijke 
slager een belangrijke schakel is en doen extra 
inspanningen om op de vakbeurs aanwezig te zijn. Wij 
hopen u heel veel nieuwigheden te kunnen laten zien op 
onze vakbeurs en werken verder aan een goed programma 
voor de ambachtelijke slager.

Laat ik u er even aan herinneren dat de inschrijfdatum  
voor de vakwedstrijden EUROBEEF en voor de 
MEESTERSCHAPWEDSTRIJD vastgelegd werd op 15 juni. 
Hou dit in uw achterhoofd en schrijf tijdig in. Heel veel 
slagers leggen het inschrijfdocument aan de kant en 
vergeten tijdig in te schrijven daarom publiceren wij in dit 
nummer nogmaals het eurobeefreglement en het 
inschrijvingsformulier. In het volgende nummer herhalen wij 
alle info ivm de Meesterschapwedstrijd. Een goed gevulde 
tentoonstelling is de beste promo voor ons ambacht. Wij 
hopen heel veel inschrijvingen te mogen ontvangen zodat 
wij op MEAT EXPO kunnen uitpakken met heel wat 
topproducten van de ambachtelijke slager.

DE WEEK VAN DE SLAGER staat voor de deur. Meer en 
meer leden zien het nut in van dit initiatief. De gadgets van 
onze partners IMERIAL en GANDA zijn zeer gegeerd. Laten 
we hopen dat het openzetten van uw deuren mee aan de 
basis ligt van de toekomst van ons ambachtelijk beroep.

Op onderwijsvlak hebben wij met de diverse bevoegde 
ministers rond de tafel gezeten om op dat vlak ook ons 
beroep te vrijwaren. We werken verder aan de 
ontwikkelingen op vlak van duaal leren en in het 
Franstalige landsgedeelte wordt er in Namen volop 
gewerkt om opnieuw een technische richting slagerij op te 
starten. Allemaal initiatieven die het slagersvak ten goede 
moeten komen.

Wij hopen dat u allemaal de affiche gepubliceerd in dit 
vakblad rond de vijftiendaagse van het rundvlees ophangt 
in uw winkel zodat de klanten kunnen zien dat de 
ambachtelijke beenhouwers mee promotie voeren voor ons 
heerlijk stukje Belgisch rundvlees.
 
Voor ons is de enige weg, de weg vooruit!

De voorzitters,
Ivan Claeys en Jean-Luc Pottier

WOORD VAN DE VOORZITTERS
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www.mauricemathieu.be

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

RUNDEREN De prijzen zijn aangeduid in EUR/kg

Week 10/2018 Week 11/2018 Week 12/2018 Week 13/2018 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 2,60 - 2,80 2,60 - 2,80 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

Week 10/2018 Minder aanvoer - Stabiele prijzen

Week 11/2018 Minder aanvoer - Stabiele prijzen

Week 12/2018 Grote aanvoer - Stabiele prijzen

Week 13/2018 Grote aanvoer - Stabiele prijzen

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 vakwedstrijden 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



Hoe kwamen jullie hier terecht?
Benny: Ik wist van kleinsaf dat ik slager wilde worden en werd 
thuis ook betrokken bij de stiel. Mijn ouders runden een veebe-
drijf en ik mocht, als kleine gast, vaak mee gaan slachten. Ik 
volgde dan ook een slagersopleiding en werkte bij ambachtelij-
ke slagers maar ook in de Colruyt. Ik heb zeker geen spijt van 
mijn passage bij dit grootwarenhuis. Bij de ambachtelijke slager 
leerde ik vooral werken, op ambachtelijke wijze, beroepsfierheid 
en klantgericht werken aan, bij de distributie stak ik heel wat op 
over bedrijfsmanagement, marketing en zo rendabel mogelijk 
werken. Alle facetten helpen mij nu in mijn beroepsloopbaan. Ik 
werkte de afgelopen jaren 7 dagen op 7. Ons marktkraam stond 
op diverse markten en bij de overname van de winkel die we 
initieel kochten als atelier, besloten we om de winkel toch ook 
open te doen.

Shana: Mijn studiedomein is de zorgsector en volgde tevens een 
studie schoonheidsspecialiste. Ik kom uit een totaal andere 
wereld dus. Mijn ouders waren arbeiders en hebben ook niets 
met het slagersberoep te maken. Toen ik Benny leerde kennen 
wist ik niet dat hij slager was maar dacht dat zijn beroepsbezig-
heden zich in de bouwsector bevonden. Nadat ik afstudeerde 
kwam ik in 2015 bij Benny in de zaak werken. Eerst deed ik de 

markten en nu sta ik mee in de winkel. Ik leerde de kneepjes van 
het vak hier in huis. Een biefstuk snijden of gebraad afsnijden 
vormen voor mij geen hindernis. Ik bedien de klanten in de win-
kel met de glimlach, maak salades en zorg dat de winkel en de 
papieren op orde zijn. Daarnaast probeer ik ook tijd te besteden 
aan de opvoeding van onze dochter en het huishouden op orde 
te houden. Wij zijn constant met ons werk bezig of met onze 
dochter. Gelukkig kunnen we voor de opvang van Lotte ook 
rekenen op mijn schoonmama.

Wat is het verschil tussen werken in een marktkraam of in de 
winkel?
Shana: Ik stond heel graag op de markten. Het sociaal contact 
en de sfeer op de markt zijn uniek. Ook het contact met collega-
marktkramers was optimaal. Iedereen is er voor iedereen. Het 
werk op zich was veel luchtiger dan in de winkel doordat er 
constant grapjes gemaakt werden. Anderzijds is het toch een 
gesleur. Je moet zien dat je alles mee genomen hebt want terug 
komen is geen optie. In de winkel gaat het er vaak rustiger aan 
toe en heb je geen tijdsdruk. Alles is voor handen of kan ter 
plaatse gemaakt worden. Beide situaties hebben voor- en nade-
len. Ik doe beiden graag.

In Sint-Gillis Dendermonde, vlak naast de schoolpoort, baten Shana Van Rossem (24) en Benny (32) De Reuse 
een mooie ambachtelijke slagerij uit. Ten huize De Reuse is men gespecialiseerd in kwaliteitsvol vers vlees, 
eigen bereide gerechten en verse dagschotels. Shana en Benny doen ook feestaanneming en staan bekend 
voor hun verzorgde bbq-assortiment, gourmet en fondue. Het jonge koppel heeft een dochtertje Lotte (1).

REPORTAGE

Beenhouwerij De Reuse
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Hoe zit het met de taakverdeling ten huize De Reuse?
Benny: Ik ben vooral in het atelier te vinden. Wij werken met 3 
personen in de slagerij. Ikzelf, Shana en haar zus. De dames zijn 
meestal in de winkel te vinden en ik werk constant in het atelier. 
Vermits ik geen hulp heb, moet ik zorgen dat alle werk op tijd 
gedaan is anders is onze koeltoonbank leeg. Gelukkig werk ik 
graag in het atelier. Maar ook charcuterie maken boeit me enorm. 
Helaas kunnen we niet alle vleeswaren zelf maken omdat we daar 
eenvoudigweg de tijd niet voor hebben. We doen ook catering 
en feestaanneming en in het bbq-seizoen zijn we altijd op pad. Ik 
doe dat ook zeer graag omdat er op de feesten altijd ambiance 
is. 

Wat doe je het liefst?
Benny: Als je me vraagt wat ik het liefst doe is dat toch de kweek 
van runderen. Jaarlijks kweek ik een negental runderen op. Ze 
komen bij ons toe als kalfje, worden vetgemest op onze weiden 
en gaan terug naar Jos Theys om geslacht te worden. Mocht ik 
meer tijd hebben, dan zou ik zelf veel meer runderen vetmesten. 
Helaas ontbreekt het aan tijd. Wie weet kunnen we daar later 
meer in investeren net als in een tweede winkel.

Waarom zou je graag een tweede winkel hebben?
Benny: Ik ben een gedreven persoontje. Niet enkel op vlak van 
geldgewin maar ik wil altijd vooruit. Gelukkig heeft Shana ook 
deze instelling. Shana kan perfect de leiding over een tweede 

winkel nemen. Zij heeft jaren met het marktkraam rondgetrokken 
en heeft haar ervaring in de winkel. Ze is ondertussen een vol-
leerde slager die de nodige kennis van zaken heeft. Bovendien is 
ze niet schuw om verantwoordelijkheid, te nemen. Waarom zou-
den we het niet doen?

Shana: Ik zie dat ook wel zitten. Ik neem graag verantwoordelijk-
heid of het nu op de markt is of in een tweede winkel, blijft mij 
om het even. 

Welke soorten vlees verkopen jullie?
Benny: Wij zijn gekend voor ons vers vleesassortiment. Doordat 
wij steeds bij dezelfde kweker kopen of zelfs runderen van onze 
eigen stal gebruiken, kunnen wij ook de beste kwaliteit garande-
ren aan onze klanten. We zijn er fier op dat hier nog hele varkens 
toekomen. Alles wordt versneden en verwerkt in het eigen ate-
lier. Voor het rundvlees worden er voorkwartieren uitgebeend bij 
Jos Theys en achterkwartieren benen we zelf uit. Daarnaast 
kweek ik jaarlijks zelf zo’n 9 tal runderen op die hier in de slage-
rij terecht komen. Ook paardenvlees doet het in deze regio nog 
zeer goed net als gevogelte.

Shana: Benny kijkt er persoonlijk op toe dat al wat hier binnen-
komt of buitengaat van perfecte kwaliteit is. Alleen zo kan je het 
vertrouwen van de klanten behouden.
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Wat zijn de specialiteiten van het huis?
Benny: Ik denk dat onze klanten vooral naar hier komen voor ons 
vers vleesassortiment. De klanten weten dat wij een deel van het 
rundvlees zelf kweken en daar hebben ze alle vertrouwen in. 
Verder bieden wij een mooi assortiment aan klassieke traiteurge-
rechten aan zoals vol-au-vent, spaghettisaus, stoofvlees etc. 
Op vlak van vleeswaren is het eigen assortiment beperkt omdat 
we gewoonweg de tijd niet hebben om zelf veel te maken. Onze 
huisbereidingen zijn pensen, rosbief, geperste kop, fricandon, 
varkensgebraad, … Wij bieden ook een paar huisgemaakte vlees-
waren met paardenvlees aan zoals paardenfilet en we zijn zeker 
en vast gekend voor onze droge worst van paardenvlees en 
paardenworst. 

Wat voor klanten komen er hier over de vloer?
Shana: We hebben een heel gemengd publiek. Zowel ouderen 
als jongeren komen bij ons over de vloer. Ik kan omzeggens alle 
klanten bij naam en toenaam. Benny is hier geboren en getogen 
dus iedereen kent hem. Het feit dat we naast de schoolpoort 
onze slagerij hebben, levert natuurlijk ook veel jonge gezinnen 
op. 

De winkel en het atelier zijn onlangs helemaal vernieuwd en zijn 
een pareltje.
Benny: Inderdaad. In plaats van stukje bij beetje te renoveren, 
hebben wij gekozen voor de drastische aanpak. Alles werd 
gestript en volledig vernieuwd. Zowel de winkel als het atelier 
kregen een flinke beurt zodat we nu met de nieuwste materialen 
aan de slag kunnen. We hebben ruimte gecreëerd voor diverse 
frigo’s, dieptekoeling, afzonderlijke warme en koude keuken en 
ook de afwasruimte is afgescheiden van de rest van het atelier. 
Meer ruimte werkt duidelijk beter en aangenamer. Ten slotte 
brengen we toch heel veel tijd in de zaak door.

De winkel was destijds een piepkleine ruimte met een piepkleine 
koeltoonbank. In eerste instantie kochten we dit pand als opslag 
voor de marktslagerij en als atelier en werkruimte. Omdat de 
winkel er toch was, besloten we toch van start te gaan met een 
slagerij. Ik was een paar jaar actief in de kleine slagerij maar de 
verbouwing drong zich echt op om de slagerijactiviteiten verder 
te kunnen ontplooien. Door de verbouwing is de koeltoonbank 5 
maal groter dan voorheen. 

Shana: In de toonbank kunnen we nu al onze producten mooi 
uitstallen. Ook de kaasafdeling en de broodstand kregen een 
deftig onderkomen. 

Benny: Wimag heeft de hele verbouwing tot in de puntjes ver-
zorgd. We zaten direct op dezelfde golflengte op vlak van inrich-
ting en aanpak en dat zie je. De winkel en het atelier vormen de 
perfecte werk- en verkoopruimte voor ons. De investering was 
niet min maar het loont zeker en vast de moeite.

Hoe zien jullie de toekomst?
Benny: Ik hoop dat de consumenten vertrouwen blijven hebben 
in het ambacht. Het slagersvak is een prachtig vak waarin je als 
vakman heel veel creativiteit kwijt kunt. Ik hou van mijn vak en 
hoop in de toekomst onze zaak verder uit te breiden en zelfs nog 
een andere zaak op te starten en uit te bouwen met Shana aan 
het hoofd. Ik weet dat ze die verantwoordelijkheid perfect aan-
kan. 

Shana: Ik doe dit werk ook zeer graag. Ik zie mij zeker nog een 
tweede zaak of zelfs marktwagen beheren. We werken graag, 
dus dat zal het probleem zeker niet zijn.

Hebben jullie nog tijd voor hobby’s of andere bezigheden?
Shana: Zowel Benny als ikzelf zijn dol op paardrijden en rijden 
paard. Voor de rest ga ik graag eens shoppen met mijn vriendin-
nen, iets eten en besteed ik graag veel tijd aan onze dochter. Ik 
prefereer om de touwtjes zelf in handen te houden en doe dus 
ook mijn huishouden zelf.

Benny: We hebben elkaar leren kennen via het paardrijden, dat 
doen we beiden graag. Ik heb daarnaast nog wel een paar hob-
by’s maar het liefste wat ik doe is me bezighouden met de die-
ren. Mocht ik meer tijd hebben, dan zou ik ook meer dieren 
houden. Voor mij is dat een echte ontspanning. Voor de rest zijn 
we 7 dagen op 7 bezig met onze zaak. We doen onze stiel beiden 
zeer graag en voor ons is werken zeker geen opoffering maar 
samen werken aan een fijne toekomst voor ons gezin.
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WAT MAG U VERWACHTEN?

   Ontdek hoe u meer marge haalt uit uw charcuterie

   Proef in primeur het nieuw Apero Snack-assortiment 

   Geniet van heerlijk charcuterie op de BBQ!

Als slager bent u van harte welkom op de 
Infoavonden Mei/Juni via de Landsbond, 

waarbij Imperial Meat Products het tweede 
deel van de avond invult. 

VOORJAARS INFOAVONDEN 2018

MEEDENKEN, INSPIREREN EN DOEN GROEIEN!

Locaties: zie website Landsbond www.bb-bb.be (infoavonden) 

VOORJAARS INFOAVONDEN 2018

GRATIS 

DEELNAME!

IMPERIAL, PARTNER VAN DE SLAGER.

ANDERLECHT 7 MEI | AALST 28 MEI | KORTRIJK 31 MEI | GENT 4 JUNI | HASSELT 6 JUNI | GROBBENDONK 7 JUNI | BRUGGE 11 JUNI

1801194_IMP_ADV landsbond_1/4 pagina.indd   1 26/03/18   16:09
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De slager is sinds 2010 zelf verantwoordelijk voor de verplichte 
4-jaarlijkse herijk van de weegschalen in de slagerij. Waar voor-
heen de herijking automatisch gebeurde door de metrologische 
dienst van FOD Economie, moet de slager nu zelf een erkende 
keuringsdienst contacteren.
De Landsbond der Beenhouwers vergeleek de verschillende 
geaccrediteerde ijkfirma’s teneinde u een VOORDELIGE en 
FULL-SERVICE herijking voor uw balansen aan te bieden. Er 
werd gekozen om samen te werken met de firma Bascules 
Robbe nv uit Torhout.

WANNEER IS DE HERIJKING NOODZAKELIJK ? 
De herijking is verplicht binnen de 4 jaren na datum van ijking of 
laatste herijking van uw balans. Het jaartal of datum van ijking 
of laatste herijking kan u terugvinden op de labels op uw balans.
Vóór het einde van 2018 dienen de balansen van 2014 (“14”) 
herijkt te worden, in 2019 deze van 2015
Ook een ijkvignet met maandaanduiding kan gebruikt worden. 

De herijk van de balans moet dan plaatsvinden voor het einde 
van deze maand.

WAT BIEDT KEURINGSINSTELLING ROBBE?
 ¬ Metrologische controle en plaatsen van metrologisch herijk-

vignet (indien toestel voldoet)
 ¬ Herijktaks, rapportering naar de metrologische dienst, ver-

plaatsingskosten en werktijd ter plaatse (max. 45 minuten 
per toestel)

 ¬ Automatische opvolging van de herijkperiode (Robbe zal u 
zelf contacteren wanneer de volgende herijk noodzakelijk is)

VOORDEELTARIEVEN LANDELIJKE BEENHOUWERSBOND 
Klasse II aan 103 euro excl. Btw per weegtoestel

BEZORG UW INSCHRIJVINGSFORMULIER RECHTSTREEKS 
AAN ROBBE EN U WORDT OPGENOMEN IN HUN BESTAND:
INFO@BASCULESROBBE.BE

HERIJK VAN UW WEEGTOESTELLEN: 
EENVOUDIG EN VOORDELIG

merk

type

nauwkeurigheid

maand/jaar*

merk

type

nauwkeurigheid

maand/jaar*

merk

type

nauwkeurigheid

maand/jaar*

merk

type

nauwkeurigheid

maand/jaar*

merk

type

nauwkeurigheid

maand/jaar*

* Maand en/of jaar vermeld op label van balans of het laatste ijkvignet

INSCHRIJVINGSFORMULIER HERIJK BALANSEN
Ondergetekende wenst deel te nemen aan het ijkingvoorstel voor balansen van keuringinstelling Robbe

Slagerij ...............................................................................................................................................................................................................................................
adres ...................................................................................................................................................................................................................................................
Telefoon ................................................................................................................ fax ......................................................................................................................
e-mail .................................................................................................................... BTW nr .............................................................................................................
sluitingsdag .........................................................................................................
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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

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). 
Opgepast andere locatie: Ten Briele 7 
8200 Brugge. 

Wij hopen u allen te mogen verwelko-
men

Het Provinciaal Verbond der Been-
houwers West-Vlaanderen in samen-
werking met SYNTRA West.

Donderdag 31 mei 2018 om 20u stipt
SYNTRA Kortrijk, in gebouw F 16 &17 
(nieuwbouw), Doorniksesteenweg 220, 
8500 Kortrijk

Maandag 11 juni 2018 om 20u stipt
Opgepast andere locatie
SYNTRA Brugge, TEN BRIELE 
Ten Briele 7 8200 Brugge. 

Beste collega’s,
Hierbij het programma van de Nationale 
infoavonden.

Verwelkoming door de voorzitter

Aandachtpunt: 
Verplichte ijking van uw weegtoestellen. 

Presentatie 1  
SECUREX: Arbeid & Preventie 

 ¬ Hoe me beschermen bij een arbeids-
ongeval?

 ¬ Welke informatie & machinefiches 
moet ik in mijn bezit hebben?

Presentatie2   
POZ extra belastingvoordeel boven op 
uw VAPZ 

Presentatie 3  
Demo VLEESPRODUCTEN OP DE BBQ 

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 oplei-
ding overhandigd. 
Gratis toegang voor leden.30 euro voor 
niet-leden, in mindering te brengen bij 
betaling lidgeld 2018.

Inschrijving vereist op ons secretariaat 
056/21.12.94 of per mail naar info@onna-
vesta.be

Het bestuur.

INFOAVONDEN VAN DE LANDSBOND
WEST-VLAANDEREN



MEAT EXPO 2018: 
EEN EDITIE BOORDEVOL 

INSPIRATIE EN INNOVATIE

Na heel wat aanpassingen aan het beursconcept na de editie 2013 
en het samengaan met de vakbeurs Broodway – de toonaange-
vende vakbeurs voor de ambachtelijke bakkerijsector – kende Meat 
Expo in 2015 een sterke editie. Ook in 2018 wordt verder ingezet op 
een inspirerend en sfeervol event voor vakmannen en -vrouwen. 
Nog een half jaar te gaan en het aanbod met 140 exposanten mag 
al ronduit indrukwekkend genoemd worden. Dat aanbod wordt nog 
verder uitgebreid met kwalitatieve producten en nieuwigheden 
waarmee de slager in de markt het verschil kan maken en zich met 
extra meerwaarde kan onderscheiden. 

Om de beste nieuwigheden van Meat Expo in de kijker te zetten en 
te belonen, worden voor het eerst Innovation Awards uitgereikt. 
Een jury van professionals kent de Innovation Award food & de 
Innovation Award non-food toe. De bezoekers kunnen aan het pro-
duct van hun voorkeur hun stem geven en zo ook de winnaar van 
de Publieksprijs mee bepalen. De winnaars worden op dinsdag-
avond 2 oktober bekend gemaakt. 

MEAT EXPO TREKT OPNIEUW VOLOP DE KAART VAN BELEVING 
EN VAN VAKMANSCHAP
De jurering van de nationale Eurobeef Vakwedstrijden, de Junior-
Cup, de Meesterschapswedstrijd en de internationale Eurobeef 
Vakwedstrijden kan u op zondag live volgen op de beursvloer. Een 
groot deel van de producten kan u bovendien gedurende de 4 
beursdagen in een gekoelde vitrine bewonderen. Laat ook uw top-
producten beoordelen! Uiteraard is het behalen van een trofee of 
misschien zelfs een ereprijs het ultieme doel van een deelname aan 
de vakwedstrijden. Maar het is ook veel meer dan dat: elke deelne-
mer ontvangt het juryrapport met de opmerkingen over het pro-
duct. Dit laat niet alleen toe om de kwaliteit en de smaak van het 
product objectief te laten beoordelen, maar ook om het product 
verder te perfectioneren. Er wordt opnieuw een 800tal inzendingen 

verwacht, waarvan de kaap van eerste 100 producten nu al bijna 
gehaald is. Maak gebruik van deze unieke kans om het oordeel en 
tips van professionals te ontvangen. Inschrijven kan tot 15 juni. Meer 
info: www.bb-bb.be en www.meatexpo.be/eurobeef. 

Op maandag vindt de wedstrijd het Gouden Mes plaats en op dins-
dag komen de youngsters op de BBQ aan bod. Bovendien zijn in 
het programma enkele schitterende demonstraties voorzien waar-
bij slagers, chefs en bakkers hun visie & technieken met u delen. 
Meer info vindt u op www.meatexpo.be; het meest recente nieuws 
kan u volgen op www.facebook.com/MeatExpo 

En ook de bakkersbeurs Broodway (die gelijktijdig in Kortrijk Xpo 
plaatsvindt) is een belangrijke meerwaarde. Slagers kunnen over de 
grenzen van hun eigen stiel kijken, en hun collega’s uit de bakkerij-
sector ontmoeten. 

Vragen, opmerkingen of suggesties voor Meat Expo? 
Interesse om als exposant deel te nemen? 
Neem dan contact op met Cindy, Vadim, Veerle of Patricia: tel. 
056 24 11 11 of via email: meatexpo@kortrijkxpo.com 

Van zondag 30 september tot en met woensdag 3 oktober 2018 vindt in Kortrijk Xpo Meat Expo 
plaats: het vakevent voor de Belgische slagers met alles over en alles voor het slagersambacht en 
de slagerij. Verzamel vaktechnische info en ontdek heel wat producten, de nieuwste technologieën 

en technieken en alles voor de uitbating van een moderne slagersonderneming. Vier dagen lang 
is Meat Expo het forum waar het slagersambacht, de passie voor het vak en stielkennis centraal 
staan. En waar u in een gezellige sfeer uw collega’s uit onze sector en uit de bakkerijwereld kunt 
ontmoeten en ervaringen kunt uitwisselen. En voor het eerst worden de beste nieuwigheden van 

de beurs beloond met een Innovation Award. 

12 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 

30 SEPTEMBER - 3 OKTOBER 2018, KORTRIJK XPO
2018

NIEUWE GEGEVENS 

TERUGSTUREN 

INSCHRIJVINGEN

Tel 056 24 11 11 - fax 056/21 79 30

eurobeef@kortrijkxpo.com



Reglement en inschrijvingsformulier 
EUROBEEF 2018

REGLEMENT

1. INRICHTING EN DOEL
Ter gelegenheid van Meat Expo 2018 organiseert Meat Expo, onder 
de auspiciën en met de medewerking van de 
Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België, 
de Nationale Vakwedstrijden EUROBEEF 2018 met als doel het 
vakmanschap, de specialisatie en de creativiteit van de Belgische 
slager, spekslager en traiteur te bevestigen en te stimuleren in een 
vakwedstrijd met een hoge promotionele uitstraling.

2. DATA VAN DE VAKWEDSTRIJDEN
De Nationale Vakwedstrijden EUROBEEF 2018 en de JUNIOR-CUP 
2018 (voor leerlingen) zullen plaatsvinden op zondag 30 
SEPTEMBER 2018

3. DEELNAME 
Alle gevestigde zelfstandige beenhouwers, spekslagers & traiteurs, 
hun echtgenote/partner en hun in het bedrijf tewerkgestelde fami-
lieleden en personeel kunnen aan de Nationale Vakwedstrijden 
EUROBEEF 2018 deelnemen.

4. INSCHRIJVINGSRECHT
Het inschrijvingsrecht voor leden van de Landsbond der 
Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België bedraagt per 
schotel of per product 43,00 EUR (BTW inbegrepen). Dit inschrij-
vingsrecht wordt door Kortrijk Xpo (in opdracht van de organisatie 
Meat Expo) aan de onderneming aangerekend. Bij deelname met 
meer dan 4 producten betaalt u vanaf het 5° product 23,00 EUR 
(BTW inbegrepen).

Deelnemende zelfstandige slagers die geen lid zijn van de 
Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België 
betalen per schotel of per product 48,00 EUR. ( BTW inbegrepen ). 
Bij deelname met meer dan 4 producten als niet-lid betaalt u vanaf 
het 5e product 28,00 EUR (BTW inbegrepen). 

Het inschrijvingsrecht is 100% fiscaal aftrekbaar.
Het inschrijvingsrecht is betaalbaar op het ogenblik van ontvangst 
van de factuur van Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 8500 
Kortrijk, door overschrijving op een bankrekening van Kortrijk Xpo, 
met vermelding van het factuurnummer en van de naam van de 
deelnemer. Bij eventuele niet-deelname wordt dit inschrijvingsgeld 
NIET TERUGBETAALD. 

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

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

De producten kunnen UITSLUITEND worden ingezonden op naam 

van de deelnemer, dus onder geen enkele voorwaarde op de firma-
naam. Het is dus mogelijk om verschillende namen van bereiders 
van producten op 1 adres door te geven.

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

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

De uiterste inschrijvingsdatum is 15 juni 2018. 

6. RUBRIEKEN
Rubriek 1: schotel vers vlees. Vis is toegelaten op voorwaarde 

dat er geen kruiscontaminatie kan ontstaan en op 
voorwaarde dat de schotel voor ten minste 2/3 uit 
VLEES bestaat.)

Rubriek 2: schotels koud buffet op basis van vleesproducten, 
eventueel aangevuld met het in de beenhouwerij toe-
gelaten assortiment zoals hapjes, toasten, koud 
gebraad, gevogelte, kaas, vis, enz. Let op! Contaminatie 
tussen vlees en kaas, vis, charcuterie … is verboden!

Rubriek 3: ambachtelijke kookham: gehele kookham zonder 
been, gebraiseerde ham of gebakken ham

Rubriek 4: ambachtelijke gezouten ham: rauwe ham zonder 
been, al dan niet gerookt 

Rubriek 5:  ambachtelijk gezouten vleeswaren zoals nootham, 
Cobourg, filet de Saxe, bacon, buikspek en rookvlees 
met uitzondering van ham

Rubriek 6: ambachtelijke vleesproducten met uitzondering van 
Parijse worst met een diameter van minstens 75 mm.

 alle vleesproducten zoals kookworsten, vleesbrood, 
pastrami, … met uitzondering van vleesproducten in 
rubriek 7.8.9.10.11

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

met uitzondering van salami met een diameter van 
minstens 75 mm.

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

(zowel gedroogde, gezouten of verhitte producten ) 
Rubriek 11: geleibereidingen
Rubriek 12: bereide gerechten of ovenklare gerechten (op basis 

van vlees en vis)
Rubriek 13: alle salades op basis van vlees en vis. 
Rubriek 14: Innovatieve producten op basis van vlees (consu-

meerbaar)
 Deze rubriek is exclusief voorbehouden voor produc-

ten die door hun presentatie en samenstelling ver-
nieuwend zijn in het assortiment.

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

Let op voor contaminatie tussen vlees, vis, kaas,…

Rubrieken 1, 2, 12 
De afmetingen van de schotels mogen maximaal 75 cm x 120 cm 
bedragen. 
De deelnemer dient er voor te zorgen dat elke schotel ook na de 
aflevering, gemakkelijk verplaatsbaar blijft (voor delicate schotels 
dient eventueel een onderstel voorzien, zodanig dat de schotel met 
het onderstel tentoongesteld kan worden). Het maximale gewicht 
wordt vastgelegd op 40 kg.
Ter plaatse bestaat de mogelijkheid om aan de schotels eventueel 
kleine herstellingen uit te voeren.

Rubrieken 12 en 13 
Bij elke schotel in deze rubrieken, dient een kleine afzonderlijke 
proefportie (wegwerpverpakking) voorzien, die de jury’s (4 leden) 
moeten toelaten de smaak van de hoofdbestanddelen te beoorde-
len. Garnituren dienen niet voor te komen op de proefportie.
Onder hoofdbestanddelen wordt verstaan: het vlees, gevogelte, vis 
of ander hoofdelement, de eventuele bijkomende elementen, zoals 
mousse, aspic, vullingen… en de erbij horende saus(en).

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

7. AANTAL INZENDINGEN
Er kan deelgenomen worden in één, in meerdere of in elk der 14 
rubrieken, telkens met maximum 8 schotels of producten per 
rubriek.

8. BEOORDELING
De beoordeling van elke rubriek gebeurt door een jury samenge-
steld uit 3 vaklieden en één verbruiker.
Een onafhankelijke commissaris volgt permanent de jurywerk-
zaamheden en waakt over het regelmatig verloop van de wedstrijd. 
De werkzaamheden van de jury’s worden gecoördineerd door een 
voorzitter.

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

De schotels en producten komen pas bij de jury’s nadat zij volledig 
anoniem zijn gemaakt (geen decoratie van de producten met her-
kenningstekens, enz…) en nadat zij zijn gecontroleerd op hun con-
formiteit met de geldende wetgeving en met het Reglement.

Bij inbreuk op het Reglement van de Nationale Vakwedstrijden of 
op de terzake geldende wetgeving, wordt de inzending afgewezen 
en wordt zij niet beoordeeld door de jury. De afwijzing wordt vast-
gesteld door de voorzitter van de jury.

Indien wordt vastgesteld dat een niet-ambachtelijk product wordt 
aangeboden, wordt dit geweigerd. Indien nadien vastgesteld wordt 

dat een niet ambachtelijk vervaardigd product werd gekeurd en 
bekroond, zal dit aanleiding geven tot nietig verklaring van de 
onderscheiding. 

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

Elk jurylid quoteert volledig zelfstandig.

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

9. BEOORDELINGSNORMEN
a) van de vakjury’s 

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

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

voor de rubrieken 12 tot en met 14
- algemene esthetische indruk .................................................. 100 punten
- samenstelling 
(passende ingrediënten en verhoudingen) .......................... 100 punten
- afwerking en finesse ................................................................... 100 punten
- smaak ............................................................................................... 100 punten
- originaliteit en creativiteit ......................................................... 100 punten
 TOTAAL: 500 punten

b) van de verbruikersjury’s

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

voor de rubrieken 3 tot en met 11 
- uitzicht uitwending ..................................................................... 100 punten
- uitzicht aangesneden ................................................................. 100 punten
- samenstelling 
(passende ingrediënten en verhoudingen) .......................... 100 punten
- smaak ............................................................................................... 100 punten
- geur  .................................................................................................. 100 punten
 TOTAAL: 500 punten
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voor de rubrieken 12 tot en met 14
- algemene esthetische indruk .................................................. 100 punten
- samenstelling
(passende ingrediënten en verhoudingen) .......................... 100 punten
- afwerking en finesse ................................................................... 100 punten
- smaak ............................................................................................... 100 punten
- originaliteit en creativiteit ......................................................... 100 punten
 TOTAAL: 500 punten

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

b) NATIONAAL EUROBEEF VAKWEDSTRIJDEN

1. 14 nationale trofeeën
een nationale trofee voor elk van de 14 rubrieken

2. Nationale ereprijzen
De prijs van de LANDSBOND DER BEENHOUWERS, SPEKSLAGERS 
EN TRAITEURS VAN BELGIE als bekroning voor de meest verdien-
stelijke inzending in rubriek 1 inzake promotie van het verbruik van 
vers vlees en originaliteit en creativiteit.

De prijs van MEAT EXPO als bekroning voor de deelnemer in rubriek 
2 (schotels koud buffet), wiens prestatie het meest uitmuntte door 
originaliteit, creativiteit, afwerking en finesse.

De prijs van de GROOTORDE DER BELGISCHE SLAGERS, als bekro-
ning voor de deelnemer in rubriek 12 
(bereid of ovenklaar gerecht) die het meest uitmuntte door origina-
liteit, creativiteit, afwerking en finesse.

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

4. De gouden – zilveren – bronzen EUROBEEF 2015
De GOUDEN, ZILVEREN, BRONZEN EUROBEEF 2015 kunnen uitslui-
tend worden gewonnen door de kandidaten die in de rubrieken 1, 3, 
4 of 5, 6, 7 en 12 hebben deelgenomen en die in elke rubriek min-
stens ZILVER behaald hebben.

In elke rubriek komt de beste uitslag in aanmerking. De prijzen wor-
den dus toegekend voor de hoogste totalen, bekomen door optel-
ling van de beste uitslagen in de 6 rubrieken.

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

11. AFLEVEREN EN AFHALEN VAN DE SCHOTELS EN/OF 
PRODUCTEN
a) Afleveren van de schotels en/of producten
Alle producten worden aangeleverd op zondag 30 september 2018 
vanaf 7u tot 9u 30. De exacte locatie voor afleveren van de produc-
ten op de campus van Kortrijk Xpo wordt meegedeeld in de beves-
tiging van uw deelname. Schotels en producten die ingediend 
worden na deze voorziene uren, worden geweigerd en worden niet 
beoordeeld door de jury. Bij het afleveren van de producten ont-
vangt de deelnemer een ontvangstbewijs dat moet voorgelegd 
worden bij de afhaling van de producten.

b) Afhalen van de schotels en/of producten
Alle producten uit rubriek 1, 2, 9, 12, 13 en 14 moeten afgehaald wor-
den op zondag 30 september vanaf 19 u30 tot 20 u.
De producten uit de andere rubrieken worden tentoongesteld gedu-
rende de ganse beurs. Zij kunnen opgehaald worden op woensdag 
3 OKTBOER vanaf 15 uur.

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

12. PRESENTATIE
Er wordt een speciale tentoonstellingsruimte voorzien. De etalage 
en de presentatie van de inzendingen gebeuren volledig door de 
inrichters, in samenwerking met ervaren vakmensen en specialisten.
Bij elke schotel of product wordt een kaartje geplaatst met daarop 
de naam van het product, de naam en de woonplaats van de deel-
nemer, en tevens de behaalde onderscheiding.
De organisatoren behouden zich het recht voor bepaalde inzendin-
gen niet tentoon te stellen.
De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor beschadigde of 
verloren producten en/of versiering.

13. PRIJSUITREIKING
Alle deelnemers aan de vakwedstrijd worden, samen met de lau-
reaten van de Nationale trofeeën en ereprijzen, de Gouden Poem 
en de EUROBEEF winnaars, EN HUN PARTNER uitgenodigd om 
deel te nemen aan de plechtige prijsuitreiking, die zal plaatsheb-
ben op dinsdag 2 OKTOBER 2018 om 18u00 in het Meeting 
Centrum van Kortrijk Xpo. Voor de deelnemers en hun partner is 
de toegang gratis. Familie en/of genodigden dienen op voorhand 
ingeschreven te worden. Zij betalen € 15 per persoon.

Niet -afgehaalde diploma’s worden opgezonden naar de deelne-
mer. 

De organisatie houdt zich het recht voor om trofeeën niet uit te 
reiken in geval van onvoldoende inzendingen en/of onvoldoende 
hoog kwaliteitsniveau.
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WEDSTRIJD

   INSCHRIJVINGSFORMULIER VAKWEDSTRIJD
   TERUG TE STUREN VOOR 15 JUNI 2018 NAAR KORTRIJK XPO
   Meat Expo, P/a Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk
   

INVULLEN IN DRUKLETTERS aub.

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

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

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

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

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

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

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

!! WIL DUIDELIJK DE NAAM VAN DE PERSOON VERMELDEN DIE PRODUCT VERVAARDIGT INDIEN DIT NIET ONDERGETEKENDE IS. 
DIPLOMA’S WORDEN OPGEMAAKT OP NAAM VAN DE BEREIDER!!

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

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

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

niet geregistreerd.
- wenst deel te nemen in de volgende rubrieken (met maximum 9 stukken per rubriek):

Rubriek 1: schotel vers vlees met……… ……schotels =  …………….. EUR
Rubriek 2: schotels voor koud buffet op basis van vleeswaren met …………… schotels =  …………….. EUR
Rubriek 3: ambachtelijke kookham met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 4: ambachtelijke gezouten ham  met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 5:  ambachtelijk gezouten vleeswaren  met ……… producten =  …………….. EUR
 met uitzondering van ham  
Rubriek 6: ambachtelijke vleesproducten  met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 7: ambachtelijk vleesproduct op basis van lever met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 8: ambachtelijke droge worst  met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 9: ambachtelijk vleesproduct op basis van bloed. met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 10: ambachtelijk vleesproduct op basis van gevogelte  met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 11: geleibereidingen met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 12: bereide gerechten of ovenklare gerechten met ……… schotels =  …………….. EUR
Rubriek 13: alle salades op basis van vlees en vis. met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 14: Innovatieve producten op basis van vlees met ……… producten =  …………….. EUR
   Totaal ….. producten =……………..EUR

NIEUWE GEGEVENS 

TERUGSTUREN 

INSCHRIJVINGEN

Tel 056 24 11 11 - fax 056/21 79 30

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

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

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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

INSCHRIJVINGSFORMULIER OFFIELE PRIJSUITREIKING 
MET RECEPTIE OP 2 OKTOBER - EUROBEEF VAKWEDSTRIJD

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

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

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

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

Fax: ………………………………………………………………

Wenst deel te nemen met ….. personen aan de OFFICIELE PRIJSUITREIKING MET RECEPTIE OP 2 oktober 2018. 
Daartoe schrijf ik, vóór 15 augustus aanstaande, het gewenste bedrag over op rekeningnummer: ……………………………………… van Kortrijk Xpo 
met duidelijke vermelding van je naam en “PRIJSUITRIJKING”

 …… x € 15 = € ……… 

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

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIEUWE GEGEVENS 

TERUGSTUREN 

INSCHRIJVINGEN

Tel 056 24 11 11 - fax 056/21 79 30

eurobeef@kortrijkxpo.com

NIEUWE GEGEVENS 

TERUGSTUREN 

INSCHRIJVINGEN

Tel 056 24 11 11 - fax 056/21 79 30

eurobeef@kortrijkxpo.com
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ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Ongetwijfeld hebt u reeds gehoord hebt over 
GDPR welke in voege treedt op 25 mei 2018. 
GDPR staat voor General Data Protection 
Regulation of in het Nederlands Algemene 
Verordening Gegevens-bescherming (AVG). 
Aangezien het hier een Europese Verordening 
betreft is deze rechtstreeks van toepassing in 
alle lidstaten en dus ook in België. Van zodra 
u persoonlijke gegevens verzamelt en ver-
werkt bent u onderworpen aan AVG.

Persoonlijk wil zeggen dat deze gegevens 
gelinkt kunnen worden aan een natuurlijk 
persoon. Gegevens van een rechtspersoon 
(BVBA, NV,…) vallen niet onder de deze wet-
geving
Vb. Het e-mail adres info@landsbond-been-
houwers is geen persoonlijk gegeven.

WAT IS DE IMPACT OP DE UITBATING VAN 
EEN BEENHOUWERIJ?
Voor alle duidelijkheid. Sinds vele jaren 
bestaat er reeds in ons land een wetgeving 
op de privacy die voor iedereen geldt die 
persoonlijke gegevens verzamelt en ver-
werkt. Hetgeen er nu via de Verordening bij-
gekomen is, is een aanvulling en een wijzi-
ging aan bepaalde punten van de bestaande 
Belgische wetgeving.
Hoewel het niet de kleine detailhandel is die 
geviseerd wordt, betekent dit niet dat u niet 
moet voldoen aan de wettelijke bepalingen 
ter zake.

Het is dan ook aangewezen zich de volgende 
vragen te stellen:
Over welke persoonlijke gegevens beschikt u 
van klanten, personeel en leveranciers?
Tot wie kunnen betrokkenen zich wenden om 
hun persoonlijke gegevens te raadplegen, te 
wijzigen of te laten schrappen?
Wat doet u met deze gegevens?
Wie heeft er toegang tot deze gegevens?
Hoe worden deze gegevens bewaard, bevei-
ligd?
Wie mag deze gegevens verwerken (intern 
en/of extern)? 
Heb ik voldoende controle over de gegevens-
verwerking door een externe verwerker (vb. 
Het sociaal secretariaat )?

De procedures die u zal moeten toepassen 
zullen uiteraard verschillen naargelang van 
de wijze waarop die gegevens verzamelt en 
verwerkt worden. 
In dit artikel vindt u enige uitleg m.b.t. deze 
nieuwe wetgeving.

Uitgebreide informatie kan u terugvinden op 
de website van de privacycommissie https://
www.privacycommission.be/nl

BASISBEGRIPPEN.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die 
toelaten om een natuurlijk persoon recht-
streeks of onrechtstreeks te identificeren.
Enkele voorbeelden:

 ¬ Naam, voornaam en contactgegevens van 
klanten, personeel of leveranciers

 ¬ Historiek van aankopen, openstaande fac-
turen, betalingsinformatie ( voor zover zij 
betrekking hebben op natuurlijke perso-
nen)

 ¬ Ziektebriefjes 

Verwerking moet zeer ruim geïnterpreteerd 
worden en omvat iedere bewerking van per-
soonsgegevens al dan niet uitgevoerd via 
geautomatiseerde procedés . Het betreft hier 
onder andere het verzamelen, vastleggen, 
ordenen, opslaan, bijwerken of wijzigen, ver-
spreiden, wissen,….van gegevens. 
Enkele voorbeelden:

 ¬ Het verzamelen van klantengegevens via 
een webpagina om online aankopen te 
verrichten;

 ¬ Het bijhouden van papieren fiches met 
klantengegevens;

 ¬ Het digitaal opslaan, raadplegen en behe-
ren van personeelsgegevens

U mag dit evenwel niet zo maar doen.

BASISPRINCIPES 
Er moet een onderliggende reden zijn welke 
in het rechtsjargon rechtsgronden genoemd 
worden. Voor een KMO zullen dit voorname-
lijk de volgende zijn: de toestemming, de 
overeenkomst, de naleving van een wettelijke 
verplichting en het gerechtvaardigd belang.

DE TOESTEMMING
U mag niet zomaar gegevens van klanten 
verzamelen en verwerken .Er is een vooraf-
gaande toestemming nodig van de betrok-
kene. Deze moet vrij zijn. De betrokken moet 
een echte keus hebben om al dan niet zijn 
toestemming te geven, zonder dat aan zijn 
keuze negatieve gevolgen verbonden kunnen 
worden

Er moet ook duidelijk gespecifieerd worden 
waarvoor de toestemming gevraagd wordt. 
Hebt u verschillende doeleinden voor ogen 
dat moet u voor elk apart de toestemming 
vragen. Betrokkene moet in begrijpelijke taal 

geïnformeerd worden voor wat de gegevens 
zullen gebruikt worden en dat hij altijd de 
mogelijkheid heeft om zijn toestemming in te 
trekken. Betrokkene moet zijn toestemming 
geven via een positieve actie, hij moet zelf 
een vakje aanvinken op een formulier. De 
toestemming moet aantoonbaar zijn. Dit 
betekent dat een bewijs moet bewaard wor-
den. Deze toestemming moet even gemak-
kelijk kunnen worden in getrokken als ze 
werd gegeven.

Belangrijk verschil met vroeger. Zoals hierbo-
ven vermeld mag er geen gebruik gemaakt 
worden van een vooraf aangevinkt vakje. De 
betrokkene moet dit zelf doen. Deze nieuwe 
regel impliceert dat in de gevallen dat u hier-
van gebruik maakte u voor 25 mei eerstko-
mend opnieuw een toestemming moet vra-
gen. 

DE OVEREENKOMST
Bij het afsluiten van een contract mogen de 
persoonsgegevens van een klant, perso-
neelslid of leverancier verwerkt worden die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering er van. 
Vb.:

 ¬ Een werkgever mag de persoonsgegevens 
van zijn personeel verwerken omdat dit 
nodig is om de arbeidsovereenkomst te 
kunnen uitvoeren (betaling loon, ….)

 ¬ Indien een klant een offerte aanvraagt 
mogen de contactgegevens tijdelijk 
bewaard worden.

DE WETTELIJKE VERPLICHTING
Indien de wet het oplegt mogen uiteraard de 
persoonsgegevens verwerkt worden. 
Vb. dimona-aangifte

HET GERECHTVAARDIGD BELANG VAN DE 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
Dit betekent dat uw gerechtvaardigd belang 
moet afgewogen worden met de belangen 
van de betrokkene. 
Vb. Direct marketing( klantenprospectie): Dit 
mag binnen een bestaande klantenrelatie als 
deze niet te frequent en te agressief is om 
bepaalde producten of diensten aan te prij-
zen. Wel dient de klant er bij het verzamelen 
van de contactgegevens op gewezen worden 
dat hij het recht heeft zich hiertegen te ver-
zetten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door 
middel van een duidelijke zichtbare “opt-out” 
mogelijkheid bij de inzameling van de gege-
vens en bij iedere direct marketing communi-
catie.

OPLEIDING
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Doeleinde: De Verordening bepaalt dat de 
persoonsgegevens enkel mogen gebruikt 
worden voor doeleinden die vooraf uitdruk-
kelijk vastgelegd zijn. 

Uitzonderingen:
 ¬ Afzonderlijke toestemming wordt 

gevraagd aan de klant om zijn gegevens te 
mogen verwerken voor een ander doel-
einde.

 ¬ Een wettelijke verplichting legt op om de 
gegevens te verwerken met een ander 
doel

 ¬ Verenigbaarheid. De verwerkingsverant-
woordelijke moet nagaan of het nieuwe 
doel verenigbaar is met het oorspronkelijk 
doel. 

Vb. u levert vers bereide maaltijden aan huis. 
Er mag gebruik gemaakt worden van de con-
tactgegevens en de aankoopgeschiedenis om 
de klant op de hoogte te stellen van bijzon-
dere aanbiedingen. Er bestaat hier een nauwe 
band met de oorspronkelijke dienstverlening.
 
Juistheid: De persoonsgegevens moeten juist 
zijn en geactualiseerd. De betrokkene heeft 
ook het recht op de verbetering van zijn 
gegevens.

Minimale gegevensverwerking: De verzame-
ling en verwerking moet beperkt worden tot 
hetgeen strikt noodzakelijk is om het doel te 
bereiken. 

Bewaartermijn: De persoonsgegevens 
mogen nooit langer bewaard worden dan 
noodzakelijk om de vooropgestelde doelein-
den te bereiken. Daarom moeten een maxi-
male bewaartermijn vastgelegd worden. Deze 
bewaartermijn kan ook opgelegd zijn door de 
wetgever. Vb.:

 ¬ Persoonsgegevens die zijn opgenomen in 
de boekhouding, moeten pas na zeven jaar 
gewist worden.

 ¬ De gegevens van een sollicitant moeten 
verwijderd worden van zodra het duidelijk 
is dat deze niet aangeworven wordt. 

Transparantie: De betrokkene moet geïnfor-
meerd worden over wie de persoonsgege-
vens verwerkt, waarom en tot wie zij zich 
kunnen richten bij problemen. Vb. de weblink 
naar het privacybeleid moet duidelijk zicht-
baar zijn op de website

BEVEILIGING
Organisatorisch moet u er voor zorgen dat 
iedereen die aan de gegevens kan en/of ze 
ook kan verwerken opgeleid wordt om te 
garanderen dat de gegevens correct verwerkt 

worden. Op technisch vlak betekent dit dat u 
op zijn minst een virusscanner gebruikt en 
deze regelmatig update, maak regelmatig 
een back-up om te beschermen tegen verlies; 
….

BESCHERMINGSMAATREGELEN 
AFGESTEMD OP DE RISICO’S
De AVG stelt de rechten van de betrokkenen 
centraal en daarom moeten de risico’s waar-
mee een verwerking gepaard gaan geïdentifi-
ceerd en ingeperkt worden. Een middel om 
dit te realiseren is het in kaart brengen van de 
verwerkingen in een register van de verwer-
kingsactiviteiten .

REGISTER VAN DE 
VERWERKINGSACTIVITEITEN
Dit moet opgesteld worden indien de verwer-
king gewoonlijk is, hetgeen het geval is in een 
onderneming die verwerkingen van per-
soonsgegevens verrichten die verband hou-
den met klanten, personeel en leveranciers( in 
dit laatste geval voor zover het niet gaat om 
een rechtspersoon). Dit register bevat een 
overzicht van de verwerkingsactiviteiten en 
niet van de persoonsgegevens. De volgende 
informatie moet op zijn minst vermeld wor-
den:
Wie: naam en contactinformatie van de ver-
werkingsverantwoordelijke
Waarom: per verwerking vermeldt het regis-
ter in detail de verwerkingsdoeleinden
Wat: per verwerking vermeldt het register de 
soorten van persoonsgegevens en betrokke-
nen
Waar: het register vermeldt alle ontvangers 
van de persoonsgegevens
Bewaartermijn: indien mogelijk de termijn 
waarbinnen men persoonsgegevens moet 
wissen
Beveiliging: indien mogelijk een algemene 
beschrijving van de beveiligingsmaatregelen

EXTERNE DIENSTVERLENERS
Indien u een beroep doet op een externe 
dienstverlener (vb. sociaal secretariaat, ver-
werking van klantgegevens, boekhouder….) 
moet u de nodige garanties krijgen dat de 
persoonsgegevens niet voor andere doelein-
den gebruikt worden. Het is daarom aange-
wezen een schriftelijke overeenkomst (ver-
werkersovereenkomst) af te sluiten. 

WAT ALS HET FOUT LOOPT?
Dit moet ook in een juist perspectief geplaatst 
worden. Behoudens personeelsgegevens die 
gevoelige informatie zouden kunnen bevat-
ten is het weinig waarschijnlijk dat u in het 
kader van uw andere professionele relaties 
over informatie beschikt die wanneer zij in 

verkeerde handen terechtkomen, een risico 
inhouden voor betrokkenen. In uitvoering van 
de AVG dient u bij elke data breach, dit is een 
inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of 
met opzet leidt tot een vernietiging, verlies, 
wijziging of ongeoorloofde toegang of door-
gifte van persoonsgegevens over een mel-
dingsprocedure te beschikken. Vb.:

 ¬ een verloren of gestolen bedrijfslaptop, 
USB-stick of CD met persoonsgegevens 

 ¬ Een hacking van uw computer die per-
soonlijke gegevens bevat.

Elke data breach moet bijgehouden worden 
in een intern logboek waarin de oorzaak, de 
getroffen persoonsgegevens, de gevolgen en 
de genomen maatregelen.

Wanneer er een risico bestaat voor de rech-
ten en vrijheden van de betrokkene moet de 
GBAn (Gegevensbeschermings-autoriteit = 
de huidige Privacycommissie) ingelicht wor-
den. De betrokkene zelf moet bij een hoog 
risico (gelekte data met gevoelige informatie 
zoals financiële situatie, gezondheid, identifi-
catiedocumenten,..) ingelicht worden.

WAT BIJ OVERTREDING VAN DE REGELS 
MET BETREKKING TOT AVG
Naar aanleiding van een klacht of op eigen 
initiatief kan de GBA (Gegevensbeschermings-
autoriteit) onder andere de volgende sancties 
opleggen:

 ¬ Een waarschuwing of berisping geven
 ¬ Dwingen om een verzoek van de betrok-

kene in te willigen
 ¬ Dwingen om binnen een bepaalde termijn 

de verwerking AVG-conform te maken
 ¬ De verwerking bevriezen of verbieden
 ¬ Boetes opleggen tot 2 % of 4 % van de 

jaaromzet, afhankelijk van de inbreuk

De persoon die schade lijdt kan een schade-
vergoeding eisen voor de bevoegde recht-
bank.

RECHTEN VAN DE BURGER
Zonder hier dieper op in te gaan vindt u 
hierna een overzicht van de rechten van die-
gene van wie de persoonsgegevens worden 
verzameld en verwerkt;

 ¬ Recht om de gegevens te laten verbeteren
 ¬ Recht op overdraagbaarheid van de gege-

vens
 ¬ Recht om de gegevens in te zien
 ¬ Recht om gegevens te laten wissen
 ¬ Recht om ene beperkte verwerking van de 

gegevens te vragen
 ¬ Recht om bezwaar te maken tegen de 

verwerking van de gegevens
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PUBLIREPORTAGE

KETEN IN EIGEN HANDEN

De Fellers zijn sedert 1909 veetelers van
vader op zoon in Tenneville. “Onze hoeve
was vroeger voornamelijk een melkvee-
bedrijf”, vertelt Patrick. “Maar toen er onzeker-
heid bestond over de melkquota, besloten we
ons te onderscheiden door het kweken van
schapen in buitenloop, varkens en ossen, en
hebben we in 2007 de melkproductie stop-
gezet. We zijn ons vooral gaan specialiseren
in het kweken van varkens en bij het begin
van 2009 zijn we, zoals alle boeren, gecon-
fronteerd met het veevoeder dat veel te duur
werd. Daarom namen we opnieuw een dras-
tische beslissing en beslisten we om de vol-
ledige keten in eigen handen te nemen.
Vandaag beschikken Vanessa en Patrick even-
eens over 35 Angusrunderen, een 80-tal
schapen en een 15-tal zeugen die tweemaal
per jaar werpen. Alle dieren worden verkocht
in onze eigen slagerij.”

VOLLEDIGE VRIJHEID
Bij Biofarm La Ferme Des Frênes worden de
varkens, het ‘Sattelschwein’, in de weide en
zonder hok gekweekt. Ze genieten de vol-
ledige vrijheid en krijgen voeding van eigen
teelt. “Het Sattelschwein is een oud landras
dat hier perfect gedijt”, vertelt Vanessa. De

toekomstige moeders worden hier in alle rust
geboren. Van inseminatie zijn we overgegaan
naar een volledige natuurlijke productie en is
alles bio. De moeders biggen in het stro op
natuurlijke wijze, onder een houten koepel,
zonder dat wij ertussen komen. Het enige wat
wij doen, is observeren en ze van voldoende
eten en drinken voorzien. We laten de natuur
volledig haar eigen werk doen en dat loont.
Met andere woorden: het is een extensieve
productie en dat proef je in de kwaliteit van
het biovlees. Het vlees beschikt over meer
vetafzet, wat zorgt voor een rijkere smaak.
Bovendien is door de buitenloop het vet ook
veel gezonder dan intensief gekweekte
varkens. “

DOE-HET-ZELF

Vanessa en Patrick wilden varkens kweken op
hun eigen manier. Patrick volgde een oplei-
ding tot slager in Namen en het koppel begon
zelf aan het verbouwen van hun stallen naar
een atelier en beenhouwerij, en dat alles met
de panelen, deuren en plinten van Beco.
Uiteraard staat Beco bekend om het feilloos
inrichten van ateliers en productieruimten met
hoogkwalitatieve materialen zoals glasvezel-
versterkte polyester, composiet en inox. Een
eigen team komt de materialen plaatsen en
werkt af tot in de kleinste details. Maar het
kan ook anders … Zo kochten Vanessa en
Patrick diverse stockmaterialen aan bij Beco
om ze zelf te installeren. Deze stockmaterialen
zijn eerste keus, maar vertonen bijvoorbeeld
een klein schrammetje, zijn eindereeksen enz.

én kunnen aangekocht worden met een heel
grote korting. 
“Uiteraard lieten wij hen niet aan hun lot
over”, vertelt Jean Van de Putte. “Ons team is
hier ter plaatse geweest en heeft de nodige
uitleg verschaft. Ook alle juiste installatiemate-
riaal hebben we hun bezorgd, zodat ze op
de juiste manier aan de slag konden. Het
resultaat mag dan ook gezien worden en het
atelier en de slagerij zien er vandaag uiterst
hygiënisch uit. Je koopt hier vandaag fantas-
tische producten van patés tot verschillende
soorten worst, bereidingen en de lekkerste
stukjes vlees, en dat allemaal zelf vervaardigd
door het passionele koppel.”

“BIOBOER INSTALLEERT ZELF 
SLAGERSATELIER”
MET MATERIAAL EN ADVIES VAN BECOPANEL 

rgens diep verscholen in de Ardennen ligt Tenneville, een oase van rust en 
stilte gelegen in de groene driehoek gevormd door La Roche-en-Ardenne, 

Marche-en-Famenne en Bastogne. Hier staat de bioboerderij van Vanessa 
Bruyninckx, Patrick Feller en hun drie kinderen. Hun boerderij is gericht op exten-
sieve veeteelt van varkens, runderen en schapen. Alles wordt er zelf geprodu-
ceerd, van biovoeding voor de dieren tot pasteien, worsten, pensen, pekelvlees 
enz. Patrick bewerkt alles van kop tot staart, Vanessa creëert recepten en samen 
verkopen ze de producten in hun eigen slagerij. Hun atelier richtten ze volledig 
zelf in met (stock)materialen van Beco. 
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“WIJ HEBBEN HET ATELIER EN DE
BEENHOUWERIJ VOLLEDIG ZELF INGERICHT

MET DE PRODUCTEN VAN BECO”

PANELCO
Sint-Amandswijk 77
8581 Kerkhove
(Maatschappelijke zetel en fabricage)
Ronde van Vlaanderenstraat 12 C
9690 Kluisbergen
(Burelen en magazijnen)
Tel.: 055/38.51.33
info@becopanel.be
www.becopanel.be

BIOBOER INSTALLEERT ZELF SLAGERSATELIER 
MET MATERIAAL EN ADVIES VAN BECOPANEL



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

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



KALFSTOURNEDOS MET KROKANTE SALADE

4 kalfstournedos (+/- 120 g per persoon)
600 g voorgekookte krielaardappelen
200 g sperziebonen
200 g peultjes
2 stengels bleekselderij
2 wortelen
4 stengels lente-ui, gesnipperd
enkele stengels bieslook, gesnipperd
peper en zout
Voor de mosterddressing:
2 theelepels granenmosterd
1 theelepel suiker
60 ml olijfolie
1 eetlepel rode wijn azijn
peper en zout

Meng alle ingrediënten voor de mosterddressing. Breng op 
smaak met versgemalen peper en zout.
Snijd de groenten in fijne reepjes. Blancheer de sperziebonen, 
peultjes, bleekselder en wortelen 3 minuten in kokend water. 
Spoel onmiddellijk af onder koud water. Meng er de lente-ui, de 
bieslook en enkele eetlepels mosterddressing onder.
Haal het vlees 15 minuten voor gebruik uit de koelkast. Kruid de 
kalfstournedos met peper en zout. Gril de kalfstournedos op de 
hete barbecue 3 à 5 minuten per kant. Controleer regelmatig of 
het vlees niet aanbrandt, anders plaats je de grill wat hoger. Laat 
10 minuten afgedekt rusten.
Serveer met de krokante groentensalade en gegrilde krielaard-
appelen. 

BBQ recepten
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RECEPTEN

SALADE VAN RUNDSCARPACCIO MET THAÏSE 
DRESSING

500 g filet pur
2 el zonnebloemolie
1 el vetstof
200 g tuinbonen, gedopt
200 g veldsla
1 el geroosterde sesamzaadjes
1 à 2 bosjes lente-ui
Voor de Thaïse vinaigrette:
2 el limoensap
3 el sinaasappelsap
2 el sesamolie
5 el olijfolie
1 el gehakte peterselie
1 rode chilipeper
1 kl wasabi
peper en zout

Schroei de filet pur rondomrond dicht op de barbecue. Haal van 
de grill en laat onder aluminiumfolie afkoelen in de koelkast.
Maak de dressing.
Hak de chilipeper en peterselie fijn. Meng het sap van de limoen 
en sinaasappel met de wasabi, sesamolie en olijfolie. Voeg de 
gehakte chilipeper en peterselie toe en meng goed. Kruid bij met 
peper en zout.
Haal de gedopte tuinbonen uit hun vliesje. Spoel en droog de 
veldsla.
Verhit de 1 el zonnebloemolie in een grillpan en bak de tuinbonen 
heel kort aan.
Verwijder de worteltjes en de puntjes van de lente-ui. Je houd 
ongeveer een lente-ui over van 12 à 14 cm over. Halveer ze in de 
lengte als het vrij grote zijn. Bak ze kort in de grillpan met 1 el 
zonnebloemolie, kruid met peper en zout.
Haal het vlees uit de koelkast en snijd het in zo dun mogelijke 
plakjes.

Verdeel de salade met lente-ui en tuinbonen met de plakjes filet 
pur op grote serveerschotel, strooi er de sesamzaadjes over en 
zet er de dressing bij in een kommetje.

VARKENSKROONTJE OP DE BARBECUE MET 
SUCRINES, EEN ZALFJE VAN ERWTJES EN 
VINAIGRETTE VAN TUINBONEN

1 varkenskroontje van 800 g à 1kg
4 sucrines
200 g verse gepelde tuinbonen
200 g verse gepelde erwtjes of diepvrieserwten
25 cl blanke fond
1 bintje
3 el chardonnayazijn
30 g gehakte bieslook (of daslook)
150 g hoeveboter
1 fijngesneden lange sjalot
een scheut olijfolie voor het vlees
fleur de sel
tijm
laurier
zwarte peper

Bereidingstip: Laat het vetrandje aan het vlees tijdens de berei-
ding, dat geeft meer smaak. Achteraf kun je het gewoon wegsnij-
den.
Versnijd het varkenskroontje in koteletten en marineer kort met 
tijm, laurier, peper en olijfolie. Gril op de barbecue en kruid met 
fleur de sel.
Snijd de sucrines doormidden, kruid met peper en zout en olijf-
olie en gril op de barbecue.
Maak van de erwtjes en het bintje een zalf met de blanke fond, 
een klontje boter en zout.
Kook de tuinbonen beetgaar, stoof aan met de sjalot in olijfolie, 
blus met chardonnayazijn en kruid af met peper en zout.
Meng de bieslook met de rest van de hoeveboter en fleur de sel.
Serveer het varkenskroontje samen met de sucrines, het zalfje en 
de tuinbonen. Werk af met de bieslookboter.
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PAPILLOT MET KIP EN GROENTEN

Papillot met kip en groenten
4 kleine kipfilets
500 g voorgekookte krieltjes
2 wortelen
2 preiwitten
2 el gehakte peterselie
2 el gehakte dragon
100 ml droge witte wijn
100 ml room
olijfolie
peper en zout

Verdeel de kipfilets over 4 vellen aluminiumfolie.
Schil de wortelen en spoel de prei. Snijd ze in julienne. Meng ze 
met de helft van de peterselie en dragon. Verdeel over de kip. 
Kruid met peper en zout.
Vouw de folie gedeeltelijk tot papillotten, maar laat bovenaan 
nog open.
Meng de room met de wijn. Verdeel over de pakketjes en sluit ze 
nu helemaal. Leg ze 15 à 20 minuten op de barbecue of tot de kip 
gaar is.
Meng de aardappelen met olijfolie, peper en zout. Doe ze in een 
aluminium grillbakje en laat ze kleuren op de grill.
Bestrooi met de rest van de groene kruiden en serveer bij de 
papillotten. 

GEBAKKEN KONIJNENFILET MET LAUWE
SALADE VAN GEGRILDE GROENTEN EN 
CITROENVINAIGRETTE

6 konijnenfilets
1 kleine rode paprika
1 kleine gele paprika
1 kleine groene paprika
1 kleine courgette
1 kleine aubergine
4 lente-uitjes
4 eetlepels extra vierge olijfolie
2 eetlepels olijfolie voor warme bereidingen
1 ui
1 citroen
2 takjes citroentijm of gewone tijm, de blaadjes eraf geritst
zwarte peper van de molen
(zeezout)

Snijd de paprika’s, courgette en aubergine in dunne plakjes van 
ca. 3 mm. Maak de lente-uitjes schoon en snijd ze in de lengte 
doormidden.
Rasp de ui en een weinig citroenschil en pers het sap van de 
citroen bij de ui, voeg 2 eetlepels extra vierge olijfolie toe. Breng 
de vinaigrette op smaak met zwarte peper van de molen (en wat 
zeezout).
Verhit de barbecue en grill alle groenten aan beide zijden zonder 
olie!
Verwarm een bord of schaal voor en leg de groenten hierop. 
Besprenkel de groenten met wat extra vierge olijfolie en kruid 
met peper van de molen (en wat zeezout).
Bak de konijnenfilets kort op de barbecue.
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Schik ondertussen de gegrilde groenten op 4 voorverwarmde 
borden en sprenkel er wat citroenvinaigrette over. Versnijd de 
konijnenfilets schuin in schijfjes van 2 cm en verdeel ze over de 
gegrilde groenten.
Werk het geheel af met wat geritste blaadjes citroentijm.

GEROOSTERDE LAMSKOTELETJES MET PITTIGE 
BOTER

8 lamskoteletjes
1 verse Spaanse peper
1 theelepel chili flakes (of naar smaak)
250 g ongezouten roomboter
1 theelepel gerookte paprikapoeder (pimentòn)
snuifje grof zeezout

Laat de roomboter op kamertemperatuur komen.
Rooster de Spaanse peper in de vlam van je gasfornuis (of 
gebruik een brandertje) tot hij zwartgeblakerd is. Doe hem in een 
plastic zak en sluit goed af. Haal de Spaanse peper na goed 10 
minuten uit de zak en verwijder het vel. Snijd doormidden en 
haal de zaadlijsten eruit. Snijd de gepelde peper heel fijn.
Meng de versneden peper, de chili flakes en de gerookte papri-
kapoeder door de zachte roomboter en breng op smaak met 
grof zeezout.
Leg een stuk huishoudfolie op het werkblad en leg hierop de 
roomboter. Rol met behulp van de huishoudfolie tot een mooie 
rol. Laat de boter in de koelkast hard worden en snijd voor het 
serveren in plakjes.
Rooster de lamskoteletjes op de barbecue. Leg er voor het ser-
veren er een plakje boter op.

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

Winnaars wedstrijd BB03

Slagerij Koen, Eernegem
Buysse Alex, Sint-Niklaas
Boucherie Verset, Flobecq
Eddy Perdu, Wingene
 
 

Brugse Ham
Jambon de Bruges
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VLAM

Word Belbeef-slager en zet Belgisch 'Belbeef' 
rundvlees in de kijker!

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

EXCLUSIEF PROMOTIEPAKKET MET 
RECEPTENWAAIERS 
U heeft samen met dit vakblad een recep-
tenwaaier met 24 ‘Belbeef’ rundvleesre-
cepten ontvangen. U kan dit exclusief 
materiaal aanbieden aan uw klanten door 
u aan te sluiten bij Belbeef.

In deze moeilijke tijden waarbij de rund-
vleessector in een negatief daglicht werd 
gesteld wegens vastgestelde fraudeprak-
tijken in een slachthuis, is het belangrijk de 
klanten van de eerlijkheid, degelijkheid, 
duurzaamheid en traceerbaarheid en 
vooral smakelijkheid van rundvlees te 
overtuigen. Slagers die gecertificeerd 
Belbeefvlees verkopen, hebben alvast een 
streepje voor om hun klanten te overtui-
gen. Speciaal voor de klanten van de 
ambachtelijke slagers ontwikkelde Belbeef 
een receptenwaaier met 24 rundvleesre-
cepten. De waaiers zitten verpakt in een 
handige display. Inspireer uw klanten met 
rundvlees “Guaranteed by Belbeef”!

"ECHTE" AANTOONBARE TRACEER-
BAARHEID VAN RIEK TOT VORK VOOR 
UW KLANTEN

Daarnaast hebben deze slagers een krach-
tige tool ter beschikking, om de herkomst 
en traject van het vlees aan te tonen. 
Slagers die gecertificeerd Belbeefvlees 

verkopen, krijgen automatisch toegang tot 
het slagersportaal (www.slager.belbeef.
be) van Belbeef. Hierin kan aan de hand 
van de leveringsbon van uw leverancier, 
nagegaan worden op welke boerderij het 
rund werd gehouden, waar het geslacht en 
eventueel versneden werd. Deze toepas-
sing is "webbased" en kan dus gebruikt 
worden op eender welk toestel met inter-
nettoegang. 

DUURZAAMHEID 'VAN BIJ ONS'
Bijkomende niet onbelangrijke garantie is 
dat Belbeefvlees per definitie afkomstig is 
van Belgische veehouders. Wie Belbeef 
(ver)koopt, steunt bijgevolg de lokale eco-
nomie en de Belgische veehouders in het 
bijzonder. 

BIJKOMENDE GARANTIES
Achter de "Belbeef Standaard" zit een uit-
gekiend controle- en certificeringssys-
teem, een uitgebreid bemonsterings- en 
analyseplan en een databank die recht-
streeks gelinkt is met Sanitel. Bij de certifi-
catie ligt de focus op dierenwelzijn, voed-
selveiligheid, traceerbaarheid en transpa-
rantie. Alle schakels van de rundvleesko-
lom zijn bij het systeem betrokken – zo 
ook de beenhouwersbond, zodat er inter-
professionele afspraken kunnen gemaakt 
worden die bindend zijn voor de hele sec-
tor. 
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SLAGERS: HOE INSTAPPEN? 
Er zijn geen specifieke voorwaarden voor 
de verkooppunten opgenomen in de 
Belbeef Standaard. Toch is het geen vrij-
blijvend systeem want de consument 
moet kunnen rekenen op een continue 
beschikbaarheid van Belbeef-rundvlees in 
de deelnemende verkooppunten. De sla-
ger moet dus bij zijn leverancier gecertifi-
ceerd Belbeefrundvlees vragen. Aan de 
hand van het slagersportaal kan de slager 
er zich van vergewissen dat er wel dege-
lijk Belbeefrundvlees geleverd werd. 

Op de website www.public.belbeef.be kan 
u zelf nagaan of uw vleesgroothandel of 
slachthuis Belbeef gecertifieerd is, en dus 
Belbeefvlees kan aanbieden. 

Is dat het geval, dan kan u via het engage-
mentsverklaring aangeven dat u Belbeef-
vlees wenst te verkopen. Belbeef zal ver-
volgens de leverancier hiervan op de 
hoogte brengen. 

ERKENDE GROSSISTEN EN UITSNIJDE-
RIJEN BELBEEF (PER 27 MAART 2018)
Hieronder vindt u de uitsnijderijen waar u 
terecht kan voor Belbeefrundvlees.

Carmo BVBA
 ¬ De Graef Jan N.V.
 ¬ Debaenst NV
 ¬ Defechereux-Leufgen SA
 ¬ Dierickx N.V.
 ¬ DL-Meat
 ¬ E.E.G. Slachthuis Verbist Izegem NV
 ¬ ETN Adriaens nv
 ¬ Firme Derwa
 ¬ GHL Groupe S.A.
 ¬ Hemelaer NV
 ¬ Herbots JoJos Leemput 
 ¬ Lanciers International Meat Trading
 ¬ Meat For You SPRL
 ¬ Norenca
 ¬ Piron Emile et Jean-Pierre, Gotta B. SA
 ¬ Rima N.V.
 ¬ Vandenbogaerde N.V.
 ¬ Vercaro BVBA
 ¬ Viangro 
 ¬ Vlevia Group Mouscron
 ¬ Vlevia Group Tournai
 ¬ Wama-Beef SCRL
 ¬ De erkende groothandels zijn:
 ¬ Sobelvi SA
 ¬ SPRL Ardenne Bovin

Op de website www.public.belbeef.be kan 
u steeds de actuele gegevens van de 
erkende bedrijven bekijken.

WAT KOST HET? 
Om de kosten van het bemonsteringsplan, 
het beheer van het systeem en het onder-
houd van de databank te kunnen dragen, 
werd een karkasbijdrage van €9 per kar-
kas, of € 2,25 per kwartier bepaald. Voor 
technische stukken is dat €0,02 per kg. 
De groothandel vermeldt deze Belbeef-
bijdrage op zijn factuur. De groothandel 
wordt op zijn beurt gefactureerd door 
Belbeef a rato van de geleverde hoeveel-
heden. Hoe meer verkooppunten deelne-
men, hoe lager de karkasbijdrage zal 
worden. 

HOE KAN JE ALS SLAGER HET EXCLU-
SIEVE PROMOTIEMATERIAAL ONTVAN-
GEN?
Als u de hierbij gepubliceerde engage-
mentsverklaring terugstuurt samen met 
het bestelformulier voor promotiemateri-

aal, weet Belbeef dat je Belbeefvlees ver-
koopt en dat je recht hebt op het exclu-
sieve Belbeef promotiemateriaal, en toe-
gang tot het slagersportaal. 

Je kan promotiemateriaal aanvragen door 
het bestelformulier en engagementsver-
klaring terug te sturen naar carine.vos@
landsbond-beenhouwers.be. 

Meer info ivm Belbeef vindt u op de web-
site www.belbeef.be, of u stuurt een mail-
tje naar info@belbeef.be. Telefonisch kan 
ook op het nummer 02/880.22.07. 
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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.

Gebakken of op de grill? In een salade of een springroll? Wat je  favoriete bereiding ook is, kies mals en sappig rundvlees van bij ons. Je kan er in de keuken alle kanten mee uit. 
Laat je inspireren op www.lekkervanbijons.be. 

Smakelijk!

Varieer met smaak, rundvlees van bij ons
VAN 5 MEI T.E.M. 20 MEI

1804_A3_retail-adv._rundvlees.indd   1

23/03/2018   16:17:50
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Hof van Ossel
Osselstraat 91

1785 Merchtem
Belgium

Filip Meysmans
+32 474 51 61 35

info@hofvanossel.be
www.hofvanossel.be

• Gekweekt voor de slager-vakman

• Japanse topkwaliteit naar wens 
van de Europese consument

• Dé nieuwste smaaksensatie in het 
rundvlees

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

• Wordt onze nieuwe ambassadeur 
en onderscheid je van de rest

BELGISCH 
WAGYU
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INFORMATIEF

Het vleesschandaal
De vleessector heeft deze laatste weken veel media-aandacht 
getrokken. Zoals u het waarschijnlijk vernomen hebt zit een 
slachthuis midden in een voedselschandaal.

Dit schandaal heeft natuurlijk een negatieve impact op de con-
sument die ongerust is. Als vakman speelt u hier een rol. Klanten 
van grootwarenhuizen betwijfelen de kwaliteit van de aangebo-
den producten en gaan liever naar de beenhouwer om vlees te 
kopen. U hebt dan ook waarschijnlijk vragen over de herkomst 
van uw producten gekregen. 

Consumenten zijn zeer waakzaam, ze willen zeker zijn van de 
kwaliteit van de producten die op hun bord belanden. Het is dus 
essentieel dat u uw cliënteel geruststelt en dat u aantoont dat 
een goede hygiëne in uw winkel uiterst belangrijk is. Enkele tips: 
denk om je smiley naar voren te brengen, zorg dat uw toonbank 
er netjes uitziet, dat uw vloeren er vlekkeloos en glanzend uit-
zien, dat uw gereedschap en materiaal proper zijn, enz. Het 
vertrouwen van uw klanten hangt af van het imago van proper-
heid dat uw zaak weergeeft. Besteed hier extra veel aandacht 
aan, zeker in deze mediastorm.

U kan ook tips aan uw klanten meegeven: hoelang ze het vlees 
kunnen bewaren in de koelkast, hoe ze het vlees moeten invrie-
zen, voorbereidingstips, enz. Toon uw klanten aan dat voedsel-
hygiëne belangrijk voor u is.

Hygiëne is een factor waar men niet om heen kan in de voe-
dingssector en toch is het niet altijd makkelijk om goed geïnfor-
meerd te worden. Realco geniet van een lange ervaring inzake 
hygiëne, aarzel dus niet om uw hygiëne-expert Ayman (0473/96 
36 68) te contacteren indien u vragen heeft of advies wenst 
betreffende uw reiniging.
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Wist u dat Realco ook actief is in de biersector ?

Wij hebben inderdaad enzymatische hygiëneoplossingen ont-
wikkeld voor microbrouwerijen en brouwamateurs: het 
Enzybrew assortiment.

Een meerderheid van de brouwers reinigt zijn installaties nog 
met loog, bijtend product dat gevaarlijk is voor mens, milieu 
en materiaal. Realco’s enzymatische reiniging biedt een doel-
treffend en milieuvriendelijk alternatief aan en garandeert 
optimale hygiëne.

Net zoals voor de beenhouwers staat Realco op verschillende 
beurzen in de biersector. Zo zullen wij op het Salon du 
Brasseur in Frankrijk exposeren op 13 en 14 april.

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

Realco in  
de biersector

Ayman Amin, Realco-hygiëne-expert



DE ENZYMATISCHE REINIGING VAN REALCO IS:

✓ KRACHTIG 

✓ SNEL 

✓ EENVOUDIG 

✓ PROFESSIONEEL 

✓ ONGEVAARLIJK (pH-NEUTRAAL)

BEHEERS 
HYGIËNE IN UW 

SLAGERIJ
met de enzymatische 

expertise van 
REALCO

5%
KORTING 

VOOR LEDEN VAN 
DE LANDSBOND DER 

BEENHOUWERS

MEER INFO : 

0490/44.34.76

Assortiment beenhouwer

Beheers hygiëne in uw beenhouwerij dankzij 
de enzymatische reiniging van Realco

Reinigen met enzymen

Materiaal en hygiëneplan

Woord van de Landsbond

Ontdek de nieuwe Realco 
catalogus bij uw verdeler

Albert Einsteinlaan 15, 1348 Louvain-la-Neuve / Belgïe

www.realco.be
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ACTUEEL

Wij begrijpen de reacties van onze leden maar vergeet niet dat de 
bestuurders van de Landsbond alles in het werk gesteld hebben 
om de ambachtelijke slagers in alle mogelijke media te verdedi-
gen.

De voorzitters hebben direct gereageerd in diverse nieuwsuitzen-
dingen op radio en TV. Onze nationaal secretaris, de heer Filip 
Vercruyssen, kreeg de kans het slagersvak te verdedigen op de 
regionale Antwerpse TV. 

Ook diverse leden slagers deden hun duit in het zakje door de 
regionale pers te woord te staan en duidelijk te maken dat de 
ambachtelijke slagers rechtstreeks verantwoording afleggen aan 
hun klanten en niet opgezet zijn met het gesjoemel van de groot-
distributie die de ganse vleessector in een negatief daglicht 
plaatst.

Wat was de teneur van de interviews?
 ¬ Wij hebben benadrukt dat de ambachtelijke slagers niets te 

maken hebben met de fraudeproblemen of hygiëneaangele-
genheden in grote bedrijven. 

 ¬ Dat de consument vertrouwen heeft in zijn ambachtelijke 
slager en dat de ambachtelijke slager niet koopt bij grote 
firma’s als VEVIBA 

 ¬ Dat er wederzijds respect is tussen de ambachtelijke slagers 
en de boeren waarmee wij werken.

 ¬ Dat de ambachtelijke slagers een correcte prijs betalen aan 
de kwekers om een superieure kwaliteit te kunnen garande-
ren aan hun klanten. 

 ¬ Dat de ambachtelijke slager de korte keten gebruikt en zeer 
goed de herkomst van zijn vlees kent. 

 ¬ Dat de ambachtelijke slager zelf de karkassen uitbeent en zelf 
zijn producten maakt.

 ¬ Dat het eten van vlees duurzaam en gezond is.
 ¬ Dat de consument misschien wel minder vlees eet maar liever 

een beter stukje vlees koopt in vertrouwen bij de ambachte-
lijke slager. 

 ¬ Dat de controles van het FAVV in grote bedrijven niet dezelf-
de zijn als deze bij de slagers. Bij ons ziet men alles. Het is 
zeker niet mogelijk dat de slager 70% niet-conform vlees 
verstopt in zijn frigo’s. 

 ¬ Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze pro-
ducten. Wij verkopen nooit slechte kwaliteit. 

Wij hebben een persbericht verspreid naar het persagentschap 
Belga met volgende tekst: 

De Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van 
België en haar leden, de ambachtelijke slagers, distantiëren zich 
van de praktijken die aan het licht kwamen bij VEVIBA in 
Bastenaken en veroordelen deze ten stelligste.

Nogmaals wordt de hele vleessector en in het bijzonder de 
ambachtelijke slagerij in diskrediet gebracht door ontoelaatbare 
praktijken van een industrieel bedrijf voor wie geldgewin het 
enige is dat telt.

Dergelijke praktijken worden mede veroorzaakt door de lage 
winstmarges die een gevolg zijn van de uitgeoefende druk van de 
industrie en de grootdistributie. 

Hieraan doet de ambachtelijke slager niet mee. De slager werkt in 
vertrouwen met zijn leverancier en zijn vleesproducent en betaalt 
een eerlijke prijs voor zijn basisgrondstof zodat het absoluut niet 
nodig is om tot dergelijke praktijken over te gaan. 

Als familiaal bedrijf weet elke slager perfect welk vlees hij ont-
vangt en heeft hij niets te maken met het soort producten die het 
voorwerp uitmaken van het huidige schandaal. 

Een ambachtelijk slager is fier op zijn vakmanschap en stelt zich 
garant om aan zijn cliënteel producten van hoge kwaliteit te leve-
ren. 

Daarom kunnen wij de consumenten de volgende goede raad 
geven:

KOOP VEILIGE EN KWALITEITSVOLLE PRODUCTEN, KOOP BIJ 
UW AMBACHTELIJKE SLAGER !
Beste leden, weet goed dat wij alles in het werk stellen om ons 
ambacht altijd en overal te verdedigen.

Ivan Claeys, Voorzitter

Wat deed de Landsbond om 
het ambachtelijke slagersvak te verdedigen 

in deze crisis rond VEVIBA?



 

Voor al uw advertenties en vragen kan u contact opnemen met 
Carine op het nummer 02 735 24 70 of e-mail: 

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

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

Kleine aankondigingen
IMMO

TE KOOP: BEENHOUWERIJ MET PARKING EN WOONST MET 3 
KAMERS, KOER, KELDER – REGIO ATH (MAFFLE) - TEL.: 068/28 11 88

TE KOOP: INSTAPKLARE SLAGERIJ MET WOONST, ROND BRUGGE. 
LANGS DRUKKE INVALSBAAN.TEL.: 0470/50 50 50

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

INFO: BEENHOUWERIJ19@GMAIL.COM

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

055/42 32 29

MATERIAAL 
 

TE KOOP: IVECO DAILY 40C/35 - TOPOCCASIE BJ 14/11/2013 40250KM - 
FRIGO + 2 VLEESBAREN + NACHTKOELING 220V DUBBELE ASSEN - 

GSM 0477/483028

TE KOOP: GEHAKTMOLEN - VULBUS - BEENDERZAAG - VAC. -  
DIEPTEKOELRE - REKKEN - BALANS - ALLES IN INOX. 

TEL.: 0475/61 52 22

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

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

BEL NAAR 0472/63.48.63

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

WEEGSCHALEN …. SCHRIJVEN BUREEL BLAD ONDER NR 4010

WERK 
 

GEZOCHT: KOPPEL VOOR SAMENWERKING IN BEENHOUWERIJ 
INDIEN GEWENST MET OPTIE OVERNAME 

INFO: 0477 76 09 45

ZELFSTANDIGE SLAGER ZOEKT EXTRA UREN  
REGIO WEST EN OOST – VLAANDEREN 

TEL.: 0478/44 25 66

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

TARIEF per inlassing

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

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

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

€ 10,46

€ 15,62
€ 20,87
€ 26,13
€ 31,33
€ 36,54
€ 41,79
€ 47
€ 52,26
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BRON: GAZET VAN ANTWERPEN
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SAMENSTELLING:
-  2 kg varkenslever
-  3 kg keelspek, 25 minuten afgekookt
-  0,5 l melk
-  250 gr eieren (± 5 stuks)
-  300 gr ajuin in brunoise aangestoofd
-  160 gr nitrietpekelzout
- kleurbehoudend middel naar keuze
-  bakvorm
-  400 gr Degens Patemix CL (D8000011)

BOERENPATÉ

BEREIDINGSWIJZE:
1  Meng alles samen en maal het door 

een 5 mm plaat.
2  Meng nog eens alles goed samen.
3  Giet het mengsel in de bakvorm.
4  Zet het in de voorverwarmde, 

vochtige oven op 95°C, zorg dat de 
kerntemperatuur 45°C bedraagt.

5  Vervolgens verder afbakken op 
105°C zonder vocht tot een kern 
temperatuur van 68°C.

6  Koel zo snel mogelijk terug tot 2 à 4°C.

HOEVE BBQ 
WORST/BURGER

SAMENSTELLING:
-  5 kg varkensschouder
-  5 kg buikspek
-  1 l ijswater
-  600 gr Degens Taste Sensation  

BBQ (D8000013)
-  50 gr Degens Alvero B (7048357)
-  180 gr Degens Gehaktkruiden 

speciaal (7048712)

BEREIDINGSWIJZE:
1  Maal het vlees door een plaat naar keuze (bv: 4 mm).
2  Meng de overige ingrediënten erbij en meng alles door elkaar.

AFWERKING:
Worst: vul in gewenste varkensdarmen.
Burger: druk af in de gewenste vorm.

SAMENSTELLING:
-  4 kg varkenslever
- 3 kg rugspek, 25 minuten afgekookt
-  3 kg toppen van buikspek, 25 minuten 

afgekookt
- 250 ml verse room
- 1 l melk
- 250 gr hoeveboter/roomboter
- 500 gr eieren (± 10 stuks)
- 300 ajuin in brunoise aangestoofd
- 160 gr nitrietpekelzout
- kleurbehoudend middel naar keuze
- 400 gr Degens Patemix CL (D8000011)

SMEERPATÉ

BEREIDINGSWIJZE:
1  Breng de melk en de room aan de 

kook en voeg de boter toe.
2  Voeg alles samen in de cutter, 

uitgezonderd het nitrietpekelzout!
3  Laat het mengsel cutteren tot een 

fijne massa ontstaat en voeg op het 
laatst het nitrietpekelzout toe.

4  Cutter het mengsel tot gewenste 
binding ontstaat.

5  Vul het mengsel in de gewenste 
vormen en bedek het met de 
spekbanden/spekstroken.

6  Kook het in de vorm op 75°C tot een 
kerntemperatuur van 70°C.

7  Koel zo snel mogelijk terug.

AFWERKING:
Na afkoeling instrijken met een papje 
van 2 eierdooiers met 5 g bloem en 5 g 
kristalsuiker. Vervolgens afbranden.

BEREIDINGSWIJZE:
1  Vlees mengen met de Droge Worstmix 

Prefino en nitrietpekelzout.
2  Draaien door een plaat naar keuze  

(bv: 5 mm).
3  Afvullen in de varkensdarmen naar keuze.
4  Hang de worsten 1 dag in de koelkast.
5  Vervolgens drogen op een temperatuur 

van 18°C, 75% à 80% luchtvochtigheid 
met weinig ventilatie.

SAMENSTELLING:
-  10 kg varkensvlees 70/30 (S4)
-  230 g nitrietpekelzout
-  varkensdarmen (kaliber naar keuze)
-  170 gr Degens Droge Worstmix Prefina 

(7048487)

DROGE WORST

VOL OP SMAAK
CHARCUTERIE

VOL OP SMAAK

Charcuterie

Ambachtelijke en
smaakvolle recepten voor:

PATÉ
Kippenwit met de tumbler

Hoeve BBQworst/burger

DROGE WORST

DEGENS CHARCUTERIE SPECIAL

ONTDEK DE NIEUWKOMERS

VOL OP SMAAK

Charcuterie

Ambachtelijke en
smaakvolle recepten voor:

PATÉ
Kippenwit met de tumbler

Hoeve BBQ
worst/burger

DROGE WORST

DEGENS CHARCUTERIE SPECIAL

ONTDEK DE 
NIEUWKOMERS

RECEPTEN
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MAKING 
SENSE 
OF 
TASTE

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

De ultieme oplossing voor 
uw gehaktbereidingen
Nieuw CLEAN LABEL (E-nummer vrij) 
product met uniek combinatie-effect 
op houdbaarheidsduur en 
kleurstabiliteit

TOP CLEAN
• Selecteert specifiek de
microflora (melkzuurbacteriën)

• Geen smaakstoffen, geen zuurgraad 
of verhoogde zoutverhouding 
tegenover traditionele producten

• Geen invloed op textuur

E-nummervrij

Allergeenvrij

Testen op (vers)-vleesbereidingen (runds- en varken) 
tonen gewenste resultaten in houdbaarheid en 
kleurstabilisatie na meerdere dagen.

• Gebruik
8 g / kg
• Verpakking
1,5 kg
• Artikel
S09971

• Verordening EG 1333/2008 Cat 8.2
Acetaat en lactaat ( houdbaarheidsverlengers ) nog enkel 
toegestaan in voorverpakte gehakt producten

SAMENSTELLING:
-  4 kg varkenslever
- 3 kg rugspek, 25 minuten afgekookt
-  3 kg toppen van buikspek, 25 minuten 

afgekookt
- 250 ml verse room
- 1 l melk
- 250 gr hoeveboter/roomboter
- 500 gr eieren (± 10 stuks)
- 300 ajuin in brunoise aangestoofd
- 160 gr nitrietpekelzout
- kleurbehoudend middel naar keuze
- 400 gr Degens Patemix CL (D8000011)

SMEERPATÉ

BEREIDINGSWIJZE:
1  Breng de melk en de room aan de 

kook en voeg de boter toe.
2  Voeg alles samen in de cutter, 

uitgezonderd het nitrietpekelzout!
3  Laat het mengsel cutteren tot een 

fijne massa ontstaat en voeg op het 
laatst het nitrietpekelzout toe.

4  Cutter het mengsel tot gewenste 
binding ontstaat.

5  Vul het mengsel in de gewenste 
vormen en bedek het met de 
spekbanden/spekstroken.

6  Kook het in de vorm op 75°C tot een 
kerntemperatuur van 70°C.

7  Koel zo snel mogelijk terug.

AFWERKING:
Na afkoeling instrijken met een papje 
van 2 eierdooiers met 5 g bloem en 5 g 
kristalsuiker. Vervolgens afbranden.

BEREIDINGSWIJZE:
1  Vlees mengen met de Droge Worstmix 

Prefino en nitrietpekelzout.
2  Draaien door een plaat naar keuze  

(bv: 5 mm).
3  Afvullen in de varkensdarmen naar keuze.
4  Hang de worsten 1 dag in de koelkast.
5  Vervolgens drogen op een temperatuur 

van 18°C, 75% à 80% luchtvochtigheid 
met weinig ventilatie.

SAMENSTELLING:
-  10 kg varkensvlees 70/30 (S4)
-  230 g nitrietpekelzout
-  varkensdarmen (kaliber naar keuze)
-  170 gr Degens Droge Worstmix Prefina 

(7048487)

DROGE WORST

RECEPTEN



40 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 

BELGISCHE SAMENSTELLINGSNORMEN 
VOOR KOOKHAM 
Wettelijk valt kookham onder de categorie 
“Bereid vlees” dat een pasteurisatie/verhit-
tingsstap ondergaat ter verduurzaming. In 
de wetgeving wordt Belgische kookham 
verder onderverdeeld volgens 3 verschil-
lende kwaliteiten. Zo wordt er onderscheid 
gemaakt tussen gekookte ham met een 
verwijzing naar “ambachtelijk” (Tabel 1, sub-
categorie I) en “gewone gekookte ham” 
(Tabel 1, subcategorie II). Verder bestaat ook 
nog een 3de subcategorie, nl. “pic-nic”. 
Hierbij mag niet verwezen worden naar 
“ham” of “hesp” vermits dit over een minder 
kwaliteitsvol product gaat.

Uit Tabel 1 blijkt dat ambachtelijke ham 
(subcat. I) aan strengere voorwaarden moet 
voldoen en maximum 3,6 % vocht/eiwit 
mag bevatten. Vermits er geen fosfaat mag 
toegevoegd worden of andere ingrediënten 
(met uitzondering van zout) die helpen 
water binden, kan in dergelijke producten 
maar ± 10-12 % pekel geïnjecteerd worden. 
Bij gewone ham (subcat. II) bedraagt de 
maximale verhouding vocht/eiwit, 4 % en 
mag fosfaat wel toegevoegd worden. Ook 
mogen bepaalde andere ingrediënten toe-
gevoegd worden die water binden (zie ver-
der), waardoor hogere percentages geïnjec-
teerd kunnen worden (15-20 %). 
Verder, wat de andere samenstellingsnor-

men betreft, wordt voor kookham, onge-
acht de subcategorie, geen beperking 
geformuleerd omtrent het gebruik van keu-
kenzout (NaCl). Het nitrietgehalte echter, 
mag maximum 120 ppm bedragen. Dit 
betekent dat er maximum 2 % nitrietpekel-
zout (met max. 0,6 % natriumnitriet, E 250) 
mag toegevoegd worden. Verder mag er 
max. 3 % suiker (uitgedrukt in glucose) in de 
vorm van mono-, di- en polysachariden 
toegevoegd worden.
Aan gekookte ham (subcategorie II) en pic-
nic (subcategorie II) mag ook nog 1,5 % 
vleesvreemde eiwitten worden toegevoegd. 
Voor gekookte ham is dit volgens de wetge-
ving toegelaten om “holtes op te vullen 
ontstaan door het ontbenen”. Ook is toe-
voeging van 1,5 % voedingsgelatine (bere-
kend op eindproduct) en fosfaat (max. 0,6 
% P2O5) toegestaan. 
Voor pic-nic “ham”, de laagste kwaliteit 
(subcategorie III), is toevoeging van 0,2 % 
zetmeel en 20 % caseïnaten en plantaardige 
eiwitten (berekend op totaal eiwitgehalte) 
ook toegestaan. 

Daarnaast bestaat er ook nog gekookte 
ham die het kwaliteitslabel “Meesterlyck” 

Zoutreductie in gekookte ham
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Gekookte ham is de koningin onder de vleeswaren en behoort tot de groep van de meest verkochte vleeswaren in 
België. Het zijn magere kwaliteitsvolle producten die bereid worden met de beste spierdelen van het varken. Alhoewel 
vers vlees van nature weinig zout bevat, wordt bij de bereiding van kookham zout toegevoegd. Zout draagt namelijk bij 
tot de smaak, de houdbaarheid, de waterbinding en de gewenste textuur van kookham. Zout is bijgevolg onmisbaar bij 

de bereiding van kookham en kan niet zomaar gereduceerd worden zonder in te boeten op de kwaliteit.
In het kader van het VIS-project ‘Vernieuwde charcuterie voor de ambachtelijke slagerij’ worden in dit artikel de 

grondstoffen, ingrediënten en het productieproces voor kwaliteitsvolle gekookte ham behandeld. Ook de gevolgen van 
zoutreductie in kookham worden besproken. Daarnaast wordt het zoutgehalte van industrieel bereide gekookte hammen 
ook aangehaald. Als laatste, in het deel ‘Praktijk’ wordt een (zoutgereduceerde) receptuur inclusief bereidingswijze voor 

een lekkere kwaliteitsvolle kookham besproken.

 VLAAMS INNOVATIE SAMENWERKINGSVERBAND (VIS-PROJECT)

Tabel 1: Belgische samenstellingsnormen voor kookham volgens het Koninklijk besluit van  
8 juni 1983.

Verhit bereid vlees Subcategorie Max. vocht op eiwit 
= Federgetal (%)

Hammen, schouders
Verwijzing AMBACHTELIJK

I 3,6

Hammen, schouders
Verwijzing AMBACHTELIJK

II 4,0

Pic-nic
Verwijzing ham, hesp, schouder

III 5,0



TEKST: LISELOT STEEN - HUBERT PAELINCK - NORBERT VAN SPEYBROECK - BERTRAND VANDE GINSTE - LORE DEWULF - FOTO'S: BERTRAND VANDE GINSTE

 DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ | 41

draagt. Dat label werd ontworpen in 1992 
door het VLAM, het Vlaams Centrum voor 
Agro- en Visserijmarketing, in samenspraak 
met de vleeswarensector. Voor Meesterlycke 
ham gelden de strengste eisen. Zo mag de 
verhouding vocht/eiwit maximaal 3,5 % 
bedragen. Er mag minder suiker (max. 1,0 
%) en nitriet (max. 50 ppm) toegevoegd 
worden en toevoeging van fosfaat of andere 
ingrediënten die water binden is ook verbo-
den. 

GRONDSTOF EN INGREDIËNTEN EN HUN 
BIJDRAGE TOT HET BEREIDINGSPROCES 
De finale kwaliteit van kookham is afhanke-
lijk van de rauwe grondstof en het produc-
tieproces. Ook ingrediënten dragen bij tot 
de eindkwaliteit van kookham. In wat volgt, 
wordt aandacht besteed aan de grondstof 
en ingrediënten die van belang zijn bij het 
bereidingsproces van kookham. 

Vleesgrondstof
Kookham wordt bereid uit de bovenbil, 
afkomstig van het varken. Meer specifiek 
wordt traditionele Belgische kookham 
gevormd uit de platte bil, de dikke bil en de 
noot. De kwaliteit, meer bepaald de water-
houdingscapaciteit, van deze spierstukken 
is essentieel voor de eindkwaliteit van kook-
ham. Een hogere waterhoudingscapaciteit 
resulteert namelijk in minder kookverlies en 
sappigere kookhammen. De waterhou-
dingscapaciteit is gelinkt aan de pH van de 
bovenbil die als indicator voor de kwaliteit 
gehanteerd wordt. Algemeen wordt aange-
wezen om hammen te selecteren waarvan 
de pH gelegen is tussen 5,6-6,1. Hammen 
met lagere pH-waarden resulteren in hogere 
kookverliezen en zijn ook vaker bleek in 
kleur. Hammen met hogere pH-waarden 
worden, ondanks de hogere waterhou-
dingscapaciteit, weinig gebruikt omwille 
van de hogere gevoeligheid voor microbio-
logische groei. Naast een verhoogde water-
bindingscapaciteit zijn deze stukken vaak 
ook donkerder van kleur. 

Pekel
Zout
Zout, als natrium chloride (NaCl), heeft ver-
schillende belangrijke functies bij de berei-
ding van kookham. Naast het creëren van 
een zoute smaak, versterkt NaCl ook de 
smaak van andere smaakcomponenten. 
Verder is NaCl ook belangrijk voor de water-
binding en het oplossen van de zoutoplos-
bare (myofibrillaire) vleesproteïnen. Deze 
opgeloste proteïnen die tijdens het trom-
melen worden vrijgesteld aan het oppervlak 

van de spierstukken, staan in voor de bin-
ding tussen deze spierstukken. Tijdens het 
daaropvolgende kookproces vormen deze 
oppervlakteproteïnen namelijk bindingen 
met elkaar waardoor de spierstukken 
gebonden worden tot één geheel. Daarnaast 
is NaCl ook van essentieel belang voor de 
microbiologische houdbaarheid. NaCl ver-
laagt namelijk de wateractiviteit waardoor 
er zo minder vrij water beschikbaar is. 
Hierdoor worden ongewenste bacteriën 
geremd in hun groei. Verder hebben de 
Cl-ionen in NaCl ook rechtstreeks een rem-
mend effect op de groei van bacteriën. 
In kookham wordt 1,8-2,0 % zout als nitriet-
pekelzout (of NPZ) toegevoegd. Het aan-
wezige nitriet in NPZ heeft een antioxide-
rende en antimicrobiële werking en draagt 
zo bij tot de houdbaarheid en de smaak van 
kookham. Bovendien dankt de kookham 
haar roze kleur aan de werking van nitriet. 

Fosfaat
In tegenstelling tot “ambachtelijke kook-
ham”, mag aan “gewone kookham” en “pic-
nic” fosfaat toegevoegd worden. Fosfaat 
wordt gebruikt omdat het bijdraagt tot de 
waterbinding en de binding tussen de ver-
schillende spierstukken. In combinatie met 
zout zorgt fosfaat namelijk voor een betere 
oplosbaarheid van de zoutoplosbare 
(myofibrillaire) vleeseiwitten. Actine en 
myosine, de belangrijkste myofibrillaire 
eiwitten, komen gebonden voor in een com-
plex, het actomyosine-complex. Fosfaat is 
in staat de binding tussen myosine en actine 
te breken. Hierdoor komen deze eiwitten 
vrij, kunnen ze oplossen (in aanwezigheid 
van zout) en bijdragen tot de waterbinding 
en de binding tussen de spierstukken. Het 
zijn voornamelijk de kortgeketende fosfaten 
(pyrofosfaten) die in staat zijn om het acto-
myosine-complex te breken. Echter, bij het 
bereiden van een pekel worden langgeke-
tende polyfosfaten gebruikt omdat die 
beter oplossen in koud water. Tijdens het 
langdurig trommelproces worden deze 
langgeketende polyfosfaten afgebroken tot 
kortgeketende fosfaten die dan kunnen 
inwerken op het actomyosine-complex. 

Antioxidantia
Antioxidantia worden aan alle charcuterie-
producten, en dus ook aan kookham klas-
siek toegevoegd om de oxidatie van de 
aanwezige vetten tijdens de bewaring tegen 
te gaan. Ranzigheid en een slechte kleursta-
biliteit zijn namelijk het gevolg van een 
teveel aan oxidatiegerelateerde componen-
ten die gevormd worden uit de oxidatie van 

voornamelijk onverzadigde vetten. 
Toevoeging van antioxidantia verlengen 
specifiek de periode alvorens deze oxidatie-
gerelateerde componenten gevormd wor-
den waardoor de kwaliteit van kookham 
verlengd wordt. Natriumascorbaat of iso-
ascorbaat zijn klassiek gebruikte antioxidan-
tia in kookham. Ascorbinezuur wordt niet 
gebruikt bij de bereiding van kookham 
vermits het in de pekel kan reageren met 
nitriet tot vorming van schadelijke nitreuze 
dampen. 

Kruiden en smaak
Toevoeging van kruiden kunnen kookham 
een specifieke smaak meegeven. Vermits de 
meeste kruiden moeilijk oplossen in de 
pekel en zo moeilijk verdeeld geraken in de 
kookham, worden vaak kruidenextracten 
gebruikt. Kruidenextracten zijn namelijk 
wateroplosbaar en gemakkelijk te doseren. 
Voor de smaak wordt vaak ook een kleine 
hoeveelheid suiker toegevoegd. Grote hoe-
veelheden worden best vermeden vermits 
ze de verzuring bevorderen.

Andere hulpstoffen
Hammen van lagere kwaliteit bevatten vaak 
nog andere ingrediënten, noodzakelijk om 
het water te binden vermits bij dergelijke 
“hammen” hogere percentages aan pekel 
worden geïnjecteerd. Hierbij is het belang-
rijk dat deze ingrediënten goed kunnen 
oplossen of dispergeren in de pekel ver-
mits die homogeen verdeeld moeten wor-
den in de hammen. Bv. zetmeel, of vlees-
vreemde eiwitten zoals caseïnaten en plant-
aardige eiwitten worden vaak toegevoegd. 
Deze ingrediënten binden niet alleen water 
maar dragen meestal ook bij tot de snijbaar-
heid vermits ze in staat zijn om een gel te 
vormen. 
 
PRODUCTIEPROCES
In dit onderdeel worden de relevante proce-
saspecten bij het productieproces van 
hoogkwalitatieve kookham in detail 
besproken. Hierbij worden de bilspieren 
gepekeld, getrommeld en ingevormd alvo-
rens ze gekookt en gekoeld worden zoals 
aangegeven in Figuur 1. 

Voorbereiding grondstof
Alvorens het pekelen worden de bilspieren 
(platte bil, dikke bil en noot) eerst ontdaan 
van vet, vliezen, bloedvaten,… Dit kan er 
namelijk voor zorgen dat de bilspieren in het 
verdere productieproces onderling niet 
goed kunnen binden met elkaar. Tijdens het 
trommelen worden de myofibrillaire eiwit-
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ten geëxtraheerd. Deze opgeloste eiwitten 
aan het oppervlak van de individuele spie-
ren staan in voor de binding tussen deze 
spieren. O.a. vet en vliezen staan deze bin-
ding in de weg wat resulteert in scheuren, 
gaten, kookverlies en een slechte opsnij-
baarheid van het eindproduct. 

Pekelen/vermalsen
Na het verwijderen van vet, vliezen, bloed-
vaten,… worden de bilspieren gepekeld. Het 
pekelen gebeurt via intramusculair hand-
spuiten op verschillende plaatsen in de 
spieren, of via een pekelinjectietoestel. Bij 
deze laatste techniek wordt de pekel opge-
zogen met een pomp en via de holle naal-
den onder druk in de spieren geïnjecteerd. 
Het gewenste injectiepercentage kan gere-
geld worden via de druk. Drukken boven 2,5 
bar worden echter vermeden omdat hier 
meer kans optreedt dat de spiervezelstruc-
tuur wordt vernietigd. Daarnaast kan ook de 
snelheid van de transportband het injectie-
percentage beïnvloeden. Dit heeft namelijk 
een invloed op de frequentie van de naal-
den die in contact komen met de bilspieren.
Tijdens het injecteren van de pekel worden 
de vleesstukken vaak ook vermalst. Het 
vermalsen gebeurt aan de hand van naal-
den of messen die sneden maken in de 
spieren. Hierdoor wordt het vleesoppervlak 
vergroot wat resulteert in een hoger rende-
ment en betere opsnijdbaarheid van het 
eindproduct. 

Trommelen
Bij de bereiding van kookham is het trom-
melproces van essentieel belang. Tijdens 
het trommelen wordt de pekel verder ver-
deeld in de ham. Deze versnelde verdeling 
is niet alleen voordelig voor de kleurontwik-
keling maar ook voor het oplossen van de 
zoutoplosbare myofibrillaire eiwitten. Door 
de botsingen tijdens het trommelen worden 
deze vleeseiwitten vrijgesteld aan het 
oppervlak van de spierstukken. Deze kleve-
rige massa van vrijgestelde opgeloste 
vleeseiwitten (=exudaat) dat verkregen 
wordt na het trommelen is noodzakelijk 
voor de binding tussen de verschillende 
spierstukken en de waterhoudingscapaci-
teit. Dit exudaat kan namelijk tijdens het 
daaropvolgende kookproces coaguleren (= 
bindingen vormen) zodat de verschillende 
spieren één geheel vormen. Onvoldoende 
oplossen en vrijstellen van de vleeseiwitten 
resulteert namelijk in een deficiënte binding 
(vb. gaten, scheuren) en aanzienlijke kook-
verliezen. 
Het trommelen van de hammen gebeurt in 
vaste trommels met roterende roerarm of 
in roterende trommels met vaste tussen-
schotten. Ongeacht het type trommel 
ondervinden de spierstukken wrijving en 
vrije val (botsingen). Hierbij is het belang-
rijk dat de trommel 60-80 % gevuld is 
zodat de hammen voldoende wrijving 
ondervinden en kunnen vallen. Ook de duur 
van het trommelen is belangrijk. Bij traditio-
nele kookhammen wordt vaak gedurende 
16-19u getrommeld, afwisselend met rust-

periodes. Tijdens deze rustperiodes krijgen 
de spiercellen voldoende tijd om te zwellen, 
wat resulteert in een hogere rendement in 
vergelijking met continu trommelen. 
Afhankelijk van het inspuitpercentage en de 
grootte van de trommel bedraagt de snel-
heid 6-8 omwentelingen per minuut. Bij te 
hoge snelheden is de wrijving te hoog waar-
door te de temperatuur te snel kan oplo-
pen. Het is dus belangrijk om de tempera-
tuur voldoende laag te houden om risico op 
bacteriële groei tegen te gaan. Daarom 
wordt vaak getrommeld bij temperaturen 
rond -1 °C en 2 °C. 

Invormen
Na het trommelen worden de individuele 
spierstukken ingevormd in aluminium of 
metalen vormen die bedekt zijn met folie. 
De gevulde vormen worden daarna gevacu-
meerd om eventuele lucht tussen de spier-
stukken te verwijderen. Een andere moge-
lijkheid is om de spierstukken eerst in te 
vormen in netten, waarna die in een krimp-
zak geplaatst worden en vacuüm getrokken 
worden. Daarna worden deze gevacumeer-
de hammen enkele seconden in warm water 
> 85 °C geplaatst om te krimpen. Door het 
krimpen van de zak zal de ham een ronde 
ovale vorm krijgen. De ham kan in de krimp-
zak eveneens gekookt worden of ook nog in 
een ronde vorm geplaatst worden. Het 
voordeel van deze invormmethode is dat de 
kans op mogelijke gaten/holtes minimaal is 
vermits de spierstukken via deze manier 
heel compact tegen elkaar aangedrukt zit-
ten. 

Hittebehandeling/pasteuriseren
Tijdens het verhitten zullen de opgeloste 
vleesproteïnen aan het oppervlak van de 
spierstukken (exudaat) coaguleren. Dit 
betekent dat de vleesproteïnen in het exu-
daat van de verschillende spierstukken bin-
dingen zullen vormen met elkaar. Om dit 
mogelijk te maken is het dus belangrijk dat 
de spierstukken dicht tegen elkaar geduwd 
zitten (zie invormen). 
Daarnaast worden tijdens het koken, het 
pasteurisatieproces ook micro-organismen 
en pathogenen afgedood. Hierbij wordt bij 
kookham standaard tot een kerntempera-
tuur van 68-72 °C verhit. Deze kerntempera-
tuur kan op drie verschillende manieren 
worden bereikt: (1) verhitten bij een vaste 
omgevingstemperatuur, (2) stapsgewijs 
verhitten waarbij gestart wordt bij 60 °C 
waardoor lagere kookverliezen worden 
bekomen en (3) verhitten met een vast tem-
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spierstukken. Deze kleverige massa van vrijgestelde opgeloste vleeseiwitten (=exudaat) dat 

 

Figuur 1: Flowsheet kookhambereiding 

verkregen wordt na het trommelen is noodzakelijk voor de binding tussen de verschillende 
spierstukken en de waterhoudingscapaciteit. Dit exudaat kan namelijk tijdens het daaropvolgende 
kookproces coaguleren (= bindingen vormen) zodat de verschillende spieren één geheel vormen. 
Onvoldoende oplossen en vrijstellen van de vleeseiwitten resulteert namelijk in een deficiënte binding 
(vb. gaten, scheuren) en aanzienlijke kookverliezen.  

Het trommelen van de hammen gebeurt in vaste trommels met roterende roerarm of in roterende 
trommels met vaste tussenschotten. Ongeacht het type trommel ondervinden de spierstukken 
wrijving en vrije val (botsingen). Hierbij is het belangrijk dat de trommel 60-80 % gevuld is zodat de 
hammen voldoende wrijving ondervinden en kunnen vallen. Ook de duur van het trommelen is 
belangrijk. Bij traditionele kookhammen wordt vaak gedurende 16-19u getrommeld, afwisselend met 
rustperiodes. Tijdens deze rustperiodes krijgen de spiercellen voldoende tijd om te zwellen, wat 
resulteert in een hogere rendement in vergelijking met continu trommelen. Afhankelijk van het 
inspuitpercentage en de grootte van de trommel bedraagt de snelheid 6-8 omwentelingen per 
minuut. Bij te hoge snelheden is de wrijving te hoog waardoor te de temperatuur te snel kan oplopen. 
Het is dus belangrijk om de temperatuur voldoende laag te houden om risico op bacteriële groei tegen 
te gaan. Daarom wordt vaak getrommeld bij temperaturen rond -1 °C en 2 °C.  
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Figuur 1: Flowsheet kookhambereiding
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peratuurverschil (T koken vb. = 25-30 °C), 
resulterend in nog lagere kookverliezen. Het 
nadeel bij deze twee laatste processen is de 
lange kooktijd waardoor standaard meestal 
wordt gepasteuriseerd bij een vaste omge-
vingstemperatuur (= 1). 

Gevolgen van zoutreductie
Uit voorafgaand onderzoek aan de KU 
Leuven en uit wetenschappelijke literatuur, 
blijkt dat zoutreductie in (kwaliteitsvolle) 
kookham voornamelijk aanleiding geeft tot 
problemen op het vlak van waterbinding 
(kookverlies). Hierdoor zijn zoutgereduceer-
de hammen vaak droog en broos van tex-
tuur. Zout draagt namelijk bij tot het functi-
onaliseren van de zoutoplosbare myofibril-
laire eiwitten die een belangrijke rol spelen 
bij de waterbinding in kookham. Een ver-
minderde toevoeging van zout in kookham 
leidt verder ook tot een merkbare vermin-
dering van de zoute smaak en smaakaf-
vlakking van het eindproduct. Dit komt 
omdat kookhammen weinig vet en eiwitrijk 
zijn waardoor de zoute smaak sowieso al 
minder intens is dan in vetrijke charcuterie-
producten die minder eiwit bevatten. Vetten 
creëren namelijk een intens maskerend aro-
maprofiel, terwijl bij meer eiwit er meer zout 
gebonden wordt en zo minder zout kan 
bijdragen tot de zout smaak. 
Alhoewel zout, NaCl, een invloed heeft op 
de microbiële groei door water te binden 
waardoor er zo minder beschikbaar is voor 
de micro-organismen, heeft minimale 
zoutreductie een te verwaarlozen invloed 
op de microbiologische houdbaarheid. Bij 
kookham vormt het verhittingsproces/pas-
teurisatie immers de meest cruciale fase 
voor de microbiologische houdbaarheid 
van kookham. 

Stand van zaken omtrent hoeveelheid zout 
in kookham
Via de halfjaarlijkse infoavonden van de 
Landsbond en het vakblad ‘de ‘Belgische 
Beenhouwerij’ werden in het begin van het 
project een 400-tal enquêtes afgenomen bij 
de slagers, o.a. omtrent de hoeveelheid zout 
die gebruikt wordt bij de bereiding van 
kookham. Uit de zoutconcentratie van de 
pekel en het inspuitpercentage kon worden 
berekend dat de slager gemiddeld 1,85 % 
zout toevoegt bij de bereiding van kook-
ham. Daarnaast werden ook verschillende 
productfiches verzameld van industriële 
kookhammen. Hieruit blijkt dat klassieke 
industriële kookhammen gemiddeld 2,0 % 

zout bevatten.
 
PRAKTIJK: RECEPTUREN
In overeenstemming met de aanpak van 
zoutreductie in paté, kookworst, droge 
worst en salami, werd ook hier het zoutge-
halte van kookham slechts beperkt geredu-
ceerd om zo weinig als mogelijk in te boe-
ten op kwaliteit. Drastische zoutreductie zou 
namelijk deficiënties meebrengen op vlak 
van waterbinding (kookverlies), smaak en 
textuur die slechts gedeeltelijk opgevangen 
kunnen worden door het gebruik van alter-
natieve ingrediënten. 
De standaardreceptuur met een normaal 
zoutgehalte bevat 1,85 % zout op het eind-
product, het gemiddelde zoutgehalte dat 
op vandaag gehanteerd wordt door slagers. 
Het zout werd met ± 13% gereduceerd waar-
door de zoutgereduceerde receptuur 1,6 % 
zout bevat. De textuur, smaak en kookverlies 
van deze zoutgereduceerde receptuur zijn 
kwaliteitsvol, lagere zoutreducties werden al 
eerder onderzocht en als onvoldoende kwa-
liteitsvol beschouwd. Zowel de standaardre-
ceptuur als de zoutgereduceerde receptuur 
worden hieronder weergegeven. Voor de 
implementatie van deze recepturen in de 
eigen slagerij wordt ook verwezen naar de 
film van deze kookhambereiding die 
beschikbaar is op de website (http://www.
bb-bb.be) voor alle leden. Deze recepturen 
zullen ook nader toegelicht worden in de 
workshops die plaatsvinden in mei 2018 in 4 
Vlaamse provincies (Antwerpen, Limburg, 
Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen).

STANDAARDRECEPTUUR MET NORMAAL 
ZOUTGEHALTE
Grondstof
Voor traditionele Belgische kookham wor-
den 3 bovenbilspierstukken gebruikt, name-
lijk de platte bil, de dikke bil en de noot. 

Pekel

Kruiden, ingrediën-
ten en additieven 
voor 10 l pekel

kg % op 
eindpro-
duct

Water/ijs 8,198

Nitrietpekelzout 
(NPZ)

1,418 1,85

Dextrose 0,153 0,20

Fosfaat 0,115 0,15

Gistextract 0,077 0,10

Natriumascorbaat 0,038 0,05

TOTAAL 10,00

De hammen worden 15 % geïnjecteerd met 
pekel. 

Receptuur met verlaagd zoutgehalte
Dezelfde receptuur en bereidingswijze, die 
hieronder beschreven wordt, kan gevolgd 
worden zoals voor de standaardreceptuur 
met normaal zoutgehalte. Alleen wordt nu 
1,227 kg NPZ toegevoegd en 8,390 kg 
water gebruikt voor het maken van de 
pekel. De andere ingrediënten blijven con-
stant bij dit verlaagd zoutgehalte. 

Bereidingswijze

Zoals reeds vermeld is de keuze van grond-
stof belangrijk voor een goede eindkwaliteit 
van kookham. Dit betekent dat de pH van 
de grondstof 5,6-6,1 moet bedragen. 

De ham wordt ontbeend; vet, pezen en 
zenuwen worden verwijderd.
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De pekel wordt aangemaakt door alle ingre-
diënten toe te voegen aan het ijskoude 
water en te mixen. Hierbij is het belangrijk 
dat fosfaat als eerste wordt opgelost en 
zout pas als laatste. De temperatuur van de 
pekel en de ham mag maximum 4°C bedra-
gen.

Alvorens het pekelen wordt de ham gewo-
gen. 

De ham wordt geïnjecteerd tot een 

gewichtstoename van 15%. Dit kan door 
middel van een pekelinjectietoestel of hand-
spuiten.

De ham wordt opnieuw gewogen om het 
spuitpercentage (± 15 %) te controleren. 

De geïnjecteerde hammen worden getrom-
meld gedurende 19 uur (90 % vacuüm, 1°C). 
Tijdens het 1ste uur worden ze ononderbro-
ken getrommeld bij 8 rpm. De volgende 18 
uren worden de hammen intermitterend 
getrommeld (= met rustpauzes): 

 ¬ 10 minuten trommelen/8 rpm
 ¬ 20 minuten rusten/0 rmp
 ¬ 10 minuten trommelen/8 rpm
 ¬ 20 minuten rusten/0 rmp
 ¬ …

Na het trommelen worden de spierstukken 
in natuurlijke houding in het net geschoven. 
De noot wordt als laatste tussen de andere 
spieren geduwd. Het net met de ham wordt 
goed aangespannen om luchtgaten te ver-
mijden. 

De ingevormde ham in het net wordt daarna 

in een krimpzak gevacumeerd en enkele 
seconden ondergedompeld in verhit water 
(> 85 °C). De ham wordt vervolgens nog in 
een ronde vorm geduwd. Het voordeel van 
deze invormmethode is dat alle spierstuk-
ken heel compact tegen elkaar aangedrukt 
zitten waardoor gaten zo voorkomen wor-
den. 

Een ander mogelijkheid om hammen in te 
vormen is om de spierstukken rechtstreeks 
met folie in de vorm te brengen en de vorm 
daarna goed af te sluiten. 

 
De hammen worden vervolgens gekookt tot 
een kerntemperatuur van 68°C bij een 
omgevingstemperatuur van 72°C. Daarna 
worden ze zo snel als mogelijk afgekoeld. 

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
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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.  

1 mei
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Niets is zo gezellig als samen met familie 
en/of vrienden te genieten in de tuin of 
op het terras van lekkere hapjes op de 
barbecue, dit in combinatie met een lek-
ker streekbier of een smaakvolle wijn.

Het barbecuefeest heeft veel wijzigingen 
ondergaan. Waar is de tijd dat er enkele 
een saté, een barbecueworst en een 
kotelet werd gebakken tijdens een feest-
je? Daarna werd geopteerd voor de 
degustatiebarbecue, kleinere stukken 
vlees zodat je meer verschillende soorten 
kon proeven. 

Niet alleen het assortiment is gewijzigd 
maar ook het aanbod aan barbecues is 
enorm veranderd. Diverse merken bren-
gen zowel houtskool- als gasbarbecues 
op de markt. Welk systeem dat je kiest is 
volledig vrij en voor elk systeem zijn er 
voor- of tegenstanders. Elk merk heeft 
verschillende modellen van open tot 
gesloten systemen in diverse maten. Het 
voordeel van een barbecue op gas is dat 
het algemeen sneller en gelijkmatiger 
gaat. Maar een echte ware liefhebber van 
bbq’en geniet van de geur van houtskool. 
Naast deze klassieker heb je ook de 
nieuwe vuren zoals bv. de Ofyr waarbij de 
warmtebron bestaat uit hout dat in het 

midden wordt gestookt en waar aan de 
buitenzijde het vlees wordt gebakken.

Willen we meer culinair gaan genieten 
van de barbecue dan is een gesloten 
model een meerwaarde. Soms vraagt een 
bepaald product een langere gaartijd en 
is het nodig om de producten onder 
gesloten deksel te bereiden. Of wil je 
bepaalde recepturen uit proberen die 
delicater en moeilijk te keren zijn, dan is 
een gesloten barbecue een mooi hulp-
middel. De hitte wordt onder gesloten 
deksel veel gelijkmatiger verdeeld omdat 
je overal circulatie krijgt van de hitte.
 
Uiteraard start alles bij het aansteken van 
het vuur en het juiste gebruik ervan. Ik 
veronderstel dat iedereen zijn eigen 
methode heeft maar toch geef ik graag 
enkele tips bij de keuze van de brandstof.

Eerst en vooral starten we bij het barbe-
cueën liefst met een bodemrooster dat 
voorzien is van ventilatiegaten. Als 
brandstof hebben we de keuze tussen 
houtskool en briketten. In houtskool heb 
je natuurlijk verschillende kwaliteiten 
gaande van harde houtsoorten tot zach-
tere houtsoorten. Het is niet meer dan 
logisch dat de hardere houtsoorten een 

langere brandtijd geven.

Daarnaast kunnen we kiezen voor briket-
ten die wat lastiger zijn om aan te steken. 
Het voordeel van briketten is dat zij 
regelmatiger branden en de temperatuur 
langer vast houden. In het algemeen 
geeft houtskool wel een hogere tempera-
tuur maar brandt ook sneller op.

Kort samengevat kun je zeggen dat je 
houtskool kiest voor dunnere stukken of 
voorgegaard vlees en een barbecue van 
korte duur. Het voordeel hiervan is dat 
het vlees snel gaar zal zijn en door de 
hoge hitte een mooie korst krijgt. 
Briketten daarentegen zijn beter geschikt 
als je lang wil barbecueën op lage tem-
peratuur. De brandduur van de briketten 
hangt natuurlijk af van de samenstelling. 
Let wel op met goedkope briketten want 
die hebben het nadeel dat ze chemische 
bindmiddelen kunnen bevatten die nade-
lig zijn voor de smaak van het vlees. Een 
goed alternatief zijn de kokosbriketten. 
Het zou de oplossing zijn voor milieu-
vriendelijk barbecueën zonder dat de 
kwaliteit van de briketten achteruit gaan. 
Sterker nog: de kokosbriketten branden 
langer, schoner en geven een constanter 
vuur dan andere brandstofsoorten.

Tapas op de barbecue
TECHNISCH ARTIKEL
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Ook de volgorde van welk vlees je eerst 
bakt, is belangrijk. In het begin hebben 
we een vuur met een grote hitte en 
daarom kiezen we eerst voor rundvlees. 
Daarna ga je verder met kalfsvlees, lams-
vlees en varkensvlees en vervolgens 
garen we de gegaarde kipproducten. Heb 
je de mogelijkheid om de kolen langs een 
kant te leggen dan kan je ook beginnen 
met varkensvlees en kippenvlees. Reinig 
steeds je rooster tussen vis- en vleespro-
ducten.

De veiligheid is evenzeer belangrijk. Maak 
gebruik van aanmaakblokjes en/of werk 
met een metalen houtskoolstarter. 

Vermijd het gebruik van aanmaakvloei-
stof en spiritus. De metalen houtskool-
starter is ook gemakkelijk om tijdens het 
bakken houtskool toe te voegen waarop 
we direct verder kunnen werken.

De hitte bepalen op een houtskoolbarbe-
cue is niet zo gemakkelijk. Een bekende 
barbecuespecialist heeft een heel handi-
ge methode bedacht. Hij houdt zijn hand 
ongeveer 10 cm boven het barbecueroos-
ter en telt hardop met de woorden: één 
Mississippi (M), twee Mississippi, drie 
Mississippi, enz. wanneer je jouw hand 
door de hitte moet weg trekken, stop je 
met tellen, 2 tot 3 M is heet, 4 tot 5 M is 
matig tot heet, 6 tot 8 M is matig heet, 9 
tot 10 M is matig tot lauw en 11 tot 14 M is 
lauw. Het uittesten waard!

Meer en meer hoor je de termen directe 
en indirecte hitte. Het verschil is dat je bij 
directe hitte bakt boven de gloeiende 
kolen waardoor het vlees snel wordt 
gebakken. Als slager moeten we niet 
leren welk vlees hier de voorkeur geniet. 
Bij indirecte hitte ligt het vlees in hete 
circulerende hitte, niet direct boven de 
kolen, zoals gebeurt bij een barbecue 
met deksel. Het vlees gaart veel langza-
mer en is beter geschikt voor grote stuk-
ken vlees. Heel belangrijk is hierbij het 
werken met de luchtschuif. Wanneer de 
luchtschuif open staat, zijn de kolen snel-
ler opgebrand en is het vlees sneller 
gebakken. Anderzijds kan je de tempera-
tuur regelen door het toevoeren of afsnij-
den van de luchttoevoer. .Als volleerde 
barbecuespecialist weten we dat we het 
vlees niet te snel van het rooster mogen 
lostrekken. Geef het vlees de tijd om de 
eiwitten te laten stollen en het komt van-
zelf los. Lostrekken beschadigt de mooie 
korst.

Wil je bepaalde aromaten toedienen aan 
het vlees kan dit perfect door het maken 
van eigen rookkussens. Je vult een alumi-
niumfolie met wat houtsnippers en/of 
wat kruiden welke je enkele keren door-
prikt met een satéstokje. Wanneer je het 
rookkussen op de hete kolen legt, gaan 
deze roken en niet verbranden. Aan u de 
keuze.

Het menu dat we hier bespreken is geen 
traditioneel barbecuemenu. De klassieke 
samenstelling van een barbecue bestaat 
uit diverse vleesstukken met diverse 
groenten en sausen. Dit menu is zodanig 
opgebouwd dat alle producten gegaard 

worden op de barbecue, mits één of 
andere voorbereiding in gezelschap van 
garnituren. De presentatie gebeurt op 
kleinere bordjes waar het vlees met de 
groenten en de bijgerechten worden 
gepresenteerd.

Als aperitiefhapje starten we met een 
hapje van courgette. Snijd de courgette 
in dikke plakken van 4 mm, royaal bestrij-
ken met een gekruide olie van het huis en 
grillen maar. Laat deze even garen op de 
grill, bestrijk de courgette met een 
gekruide tomatensaus (pizzasaus) en 
beleg met een schijf mozzarella. Laat het 
enkele minuten onder gesloten deksel 
verder garen. Presenteer deze pizzacour-
gette met wat beenhesp.

Als tweede hapje maken nemen we de 
billetjes van een duif die we preparen als 
een drumstick. Marineer de duivenbil in 
een marinade op basis van honing en grill 
deze krokant. Serveer eventueel op een 
schijfje bloedworst met een appelschijfje. 

Voor het laatste hapje nemen we een 
rijstvel waarop we wat julienne van wor-
tel en prei leggen die op voorhand 
geblancheerd zijn. Hierop komt een stuk-

TAPAS MENU

HAPJES
pizzacourgette met beenhesp



duivenknabbel



loempia met zalm

KLEINE HOOFDGERECHTEN
burger met home made pickles-

saus



duivenfilet met rolletjes van auber-

gine en spinazie



veulenbiefstuk met rucola, zonge-

droogde tomaatjes en 

Parmezaanschilfers



Simmenthal met gegrilde groene 

asperges, gegrilde ajuin en roze-

marijnaardappeltjes



zeebaarsfilet met puntpaprika 

gevuld met risotto  



lamkroontje met gegrilde paprika 

en gratin



varkenskotelet Duroc met boontjes 

in spek en rozemarijnaardappeltjes

 

DESSERT
gegrilde banaan met chocolade, 

marshmallow en vanille-ijs
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je zalmfilet dat we kruiden met wat 
citroenpeper en zout. Het velletje wordt 
zodanig opgerold dat we een mooie 
loempiavorm bekomen. Garen tot de 
zalmfilet gaar is en opdienen met een 
eigengemaakt kappertjessaus.

Na het aperitief starten we met de kleine 
hoofdgerechten waarbij we telkens het 
vlees vergezellen van bijgerechten.

Voor onze hamburger gebruiken we best 
wat vetter rundvlees. Het aanwezige vet 
voorkomt dat het vlees tijdens het barbe-
cueën te droogt wordt. Weet wel dat je 
het vlees niet te fijn mag malen voor een 
sappige hamburger en een goede beet. 
Onze homemade picklessaus verzachten 
we met mayonaise en verrijken we wat 
met gember. Voor de opbouw van onze 
hamburger kunnen we onze fantasie 

gebruiken. Uiteraard vergeten we niet 
om voldoende groenten er aan toe te 
voegen. 

De duivenfilets marineren we met port en 
honing om er een zoete toets aan te 
geven. De auberginerolletjes maken we 
van auberginerepen die we op voorhand 
lichtjes grillen of als halffabricaat aanko-
pen. De gegrilde auberginerepen beleg-
gen we met spinazie en bestrooien we 
met wat parmigiano en omwikkelen we 
met een reepje gerookt spek. De duiven-
filets worden roze gebakken en de auber-
ginerolletjes worden gekleurd op de bar-
becue.

De veulenbiefstuk wordt naargelang de 
wens van de klant gebakken. De presen-
tatie van bord wordt opgebouwd door de 
biefstuk in smalle repen te snijden (tagli-
atia van veulenbiefstuk) en deze op de 
rucola te leggen. Daarna bestrooien we 
de steak met Parmezaan en zongedroog-
de tomaatjes. Als garnituur kunnen we 
nog wat balsamicocrème gebruiken. Een 
lekker Toscaanse variatie.

Ons volgend gerecht bestaat uit een 
entrecote van het Simmenthalras, uiter-
aard kunnen we gelijk wel runderras 
gebruiken. Voor onze gegrilde ajuin moe-
ten we wel rekening houden dat we deze 
tijdig op het vuur leggen. Zijn de ajuinen 
wat groot dan kunnen we ze eerst ook in 
twee snijden. De ajuin wordt simpelweg 
op de barbecue gelegd om te garen, 
geen enkele andere voorbereiding gaat 
hieraan vooraf. De groene asperges wor-
den krokant gegrilld op de barbecue. 
Wanneer de ajuin voldoende mals is, is hij 
klaar om te serveren. We verwijderen de 
schil, snijden hem grof en kruiden af met 
een grof zout en wat zwarte peper. De 
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W W W . B O S S U Y T S H O P I N T E R I O R S . B E
Beenhouwer Decupere, Beselare

rozemarijnaardappeltjes worden op 
voorhand gegaard en daarna gemari-
neerd in een mengeleng van rozemarijn 
en olie.

Het mag ook eens vis zijn! Als bijgerecht 
nemen we een kleine snoeppaprika waar-
van we het hoedje afsnijden en vullen 
met een lekkere risotto. Om het geheel 
nog wat krokanter te maken omwikkelen 
we de snoeppaprika’s met een reepje 
gerookt spek. Per persoon nemen we een 
zeebaarsfilet die we eventjes inoliën en 
het best op een gesloten grillplaat bak-
ken. Wees niet te snel met het omdraaien 
van de zeebaarsfilet zodat je het kro-
kante velletje kapot trekt.

Voor het volgende gerecht nemen we 
een lamskroontje dat wij marineren met 
een groene kruidenmarinade. Om het 
geheel wat anders te presenteren, snij-
den we het kroontje open en vullen het 
met een mengeling van fijngesneden en 
gebakken champignons en sjalot. Dit ver-
rijk je eventueel nog met wat pijnboom-

pitten. Hierbij serveren we een kleurrijke 
mengeling van gegrilde paprika’s en een 
lekkere gratin op de barbecue. In de han-
del zijn er lekkere geportioneerde gratins 
die hiervoor perfect kunnen worden 
gebruikt.

Als laatste eren we het varken en grillen 
we een tomahawk van Duroc die we 
geportioneerd serveren met als klassie-
ker, boontjes met spek. Om het geheel af 
te werken, serveer je hier een rozemarijn-
prikker van krieltjes bij. Dit vlees vraagt 
enkel een pure kruiding. Het zou zonde 
zijn om dergelijk vlees met een marinade 
te bewerken.

Om het geheel zoet af te sluiten nemen 
we een banaan die we dwars insnijden, 
vullen met chocolade en belegen met 
marshmallows. Een zoete lekkernij die 
door iedereen wordt gewaardeerd. 
Verder kunnen we desserten aanbieden 
in aluminiumbakjes die gevuld worden 
met frambozen en chocoladestukjes of 
stukjes appel met kaneel en suiker of een 
lekkere perencrumble waar een bolletje 
vanille-ijs niet mag ontbreken.

Veel succes en laat het smaken.
Bert Vogels, PIVA en lid van de Technisch 
dienst van de Landsbond
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TAVOLA, EEN PROFESSIONELE BEURS 
WAAR IMPERIAL MEAT PRODUCTS 
NIET OP KON ONTBREKEN

WAT MAG U VERWACHTEN?

   Ontdek hoe u meer marge haalt uit uw charcuterie

   Proef in primeur het nieuw Apero Snack-assortiment 

   Geniet van heerlijk charcuterie op de BBQ!

Als slager bent u van harte welkom op de 
Infoavonden Mei/Juni via de Landsbond, 

waarbij Imperial Meat Products het tweede 
deel van de avond invult. 

GRATIS DEELNAME!

ANDERLECHT 7 MEI | AALST 28 MEI | KORTRIJK 31 MEI | GENT 4 JUNI | HASSELT 6 JUNI | GROBBENDONK 7 JUNI | BRUGGE 11 JUNI

Locaties: zie website Landsbond www.bb-bb.be (infoavonden) 

WAT MAG U VERWACHTEN?

Ontdek hoe u meer marge haalt uit uw charcuterie

Proef in primeur het nieuw Apero Snack-assortiment 

Grote Baan 200, 9920 Lovendegem, België | T +32 (0) 9 370 03 40 | F +32 (0) 9 370 03 54

IMPERIAL, PARTNER VAN DE SLAGER

Imperial draagt innovatie hoog in het vaandel en zet 
daarom in op grondig marktonderzoek om zo steeds in te 
spelen op de trends in de markt. 

“Tavola leent zich perfect om onze marktinzichten en 
onze nieuwe producten met onze klanten te delen”, zegt 
Annelies Bleyenberg (Business Team Leader bij Imperial 
Meat Products).

IMPERIAL ZET VOORT IN OP CHARCUTERIE EN 

NU OOK OP VOORVERPAKTE TAPAS EN NOTEN

Op Tavola onthaalde Imperial honderden van haar klanten. 
Naast de presentatie van de ideale opstelling van hun 
assortiment binnen de traditionele koeltoog werd ook het 
nieuwe Apero Snack-gamma voorgesteld. Het bestaat uit 
17 voorverpakte producten: 10 gekoelde tapas,  3 salami-
bolletjes en 4 type heerlijke noten. 

“Met dit gamma krijgen de slagers de mogelijkheid om mee 
te evolueren, samen met hun klanten die nieuwe gewoontes 
hebben. Het handige voorverpakte gamma heeft ook als 
voordeel dat dit tijd- en kostenbesparend is voor de slager 
ten opzichte van bulkproducten”, legt Annelies uit. “Bovendien 
zorgen dergelijke kant-en-klare porties voor impulsaankopen 
bij onze klanten.”

De meeste slagers reageerden heel positief op de evolutie 
richting ‘voedingsbedrijf’ die Imperial hiermee maakt. 

KLANTEN INSPIREREN & DOEN GROEIEN 

“Het is onze taak, als partner van de slagers, om mee te 
denken met onze klanten”, zegt Annelies Bleyenberg. “Zo 
willen we hen ook inspireren op vlak van restverwerking 
en het genereren van marge door charcuterie als stukgoed 
te gaan verkopen.”

Imperial werkt hiervoor samen met een commercieel ingestelde 
slager, die meedenkt vanuit de praktijk. Het uitgewerkte 
programma helpt de klanten via heel praktische tips. 

1801194_IMP_ADV landsbond_c5.indd   1 26/03/18   16:23
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RECEPTEN

KÖFTESPIESJES
BLOEMKOOLCOUSCOUS

PIMPED HUMMUS
 
KÖFTESPIESJES
Spiesjes
1 kg gekruid gemengd gehakt (= Basis van 1 kg gemengd gehakt met  
15 g Verstegen Super Gehaktkruiden)
mengen met: 
2 g Verstegen Chermoula
2 g Verstegen Yedi Baharat
2 g Verstegen Spicemix del Mondo Za'atar 
Verse fijngesneden munt

Vermeng alle ingrediënten. Maak spiesjes of burgertjes

BLOEMKOOLCOUSCOUS
Geblancheerde aspergetopjes of snap peas
Aperitieftomaatjes of tomatenparels
Rozijntjes
Pijpajuin
Munt
Olijfolie
Limejuice (indien gewenst)
Verstegen Lahtor of Verstegen Ras el Hanout of Verstegen Likama Hloa
Verstegen Zeezout

Hak verse bloemkool korrelig in de foodmachine. Leg op steamerplaten 
en laat 6 min. steamen. Laten afkoelen. Neem de afgekoelde uitgelekte 
bloemkool. Meng alle ingrediënten en serveer in een mooie schaal.

PIMPED HUMMUS
Koop kant en klare hummus of maak naar eigen recept. Werk af met 
olijfolie, Chermoula en Spicemix del Mondo Za'atar = TOPPER!
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TOMAHAWK STEAK
MEXICAANSE SALADE

GUILT FREE SALSA TEX-MEX

TOMAHAWK STEAK
Tomahawk steaks
12g Verstegen Spicemix del Mondo Guadalajara

Bestrijk met 40g Verstegen World Grill Basic Seasalt & Lampong Pepper 
en werk af met Spicemix del Mondo Guadalajara.

MEXICAANSE SALADE
1 kg Diverse boontjes gegaard (rode bonen, zwarte bonen, limabonen)
200 g Mais gekookt
200 g Rode uiensnippers
200 g Paprika snippers 
200 g Komkommer maantjes
200 g Kerstomaatjes
Verstegen Guilt Free Salsa Tex-Mex
Verstegen Kruidenmix Tex Mex 
of Verstegen Kruidenmix Peru
Ediks Mild Vinegar Ginger   
of Ediks Mild Vinegar Lemon   
of Vers limoensap

Meng alle ingrediënten en presenteer in een mooie schaal. 

KALKOENROLLADE
MET ZUURKOOL EN SPEK

LINZENSALADE

KALKOENROLLADE MET ZUURKOOL EN SPEK
Kalkoenlapjes heel dun
Zuurkool
Rauwe ham
Verstegen Vriesgedroogde Tijm
Verstegen Kipkruiden met zout
Verstegen World Grill Moutarda

Snij van de kalkoenfilet dunne lapjes van 3 à 4 mm en bestrooi met de 
Kipkruiden. Bestrijk het kalkoenlapje met de World Grill Moutarda en leg 
een sneetje ham erop. Leg over de ganse lengte een dun laagje zuurkool 
en bestrooi met wat Vriesgedroogde Tijm. Rol het rolladeke op in 3 snee-
tjes gerookt spek. Steek vast met 3 Bamboosticks Gunshaped.

LINZENSALADE
1 kg Linzen gekookt en gespoeld
150 g Blokjes gekookte ham
300 g Rauwkostsalade geraspt ( wortel, biet rode kool, selder)
Verstegen Vriesgedroogde Bieslookringen gesneden
Classic French dressing
Verstegen Biefstukkruiden

Werk desgewenst extra af met frisse munt.                  

RECEPTEN

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

Verstegen introduceert Guilt Free sauzen in vier verschillende smaakvarianten. 
De eerste sauzen zónder toegevoegde suikers of zoetstoffen, maar mét een geweldige smaak. 

Het beste van beide werelden dus. De sauzen zijn gemaakt van de mooiste kruiden en specerijen 
en bevatten geen declarabele allergenen en alleen van nature aanwezige suikers. 

Ideaal voor een bewuste horeca-ondernemer zoals u. Nu kunt u uw klanten een gezonder alternatief 
voor sauzen serveren en tóch smaak laten leiden. Guilt Free zero added sugar sauzen bieden u én uw klanten 

de vrijheid om een bewuste keuze te maken die tegelijkertijd ook het lekkerst is. Guilt Free.

A4_GuiltfreeSauces_NL-FR.indd   2 20/03/18   16:12

TIP: Verkoop begeleidend de Guilt Free Salsa Tex-Mex
 in afsluitbare potjes. Zet de Guilt Free fles zichtbaar

 bij de potjes saus in de toonbank.
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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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zes innovatieve producten voor uw slagerij

Derde avond van de West-Vlaamse slager

www.100procentwe� -vlaams.be

Schrijf je gratis in op: 
www.100procentwest-vlaams.be/avond-slagers
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Beste West-Vlaamse slager, beste leerling-slager

Zes recepten voor nieuwe verrassende producten liggen klaar om tot leven te komen in 

de West-Vlaamse slagerijen. Ze zijn het resultaat van een intense samenwerking tussen 

de Slagersbond, 100% West-Vlaams en de drie slagerijscholen Syntra West, het Technisch 

Atheneum Diksmuide en Ter Groene Poorte. Een gouden combinatie van kwaliteitsvolle 

ingrediënten en vakmanschap die enkel overheerlijke en innovatieve eindproducten 

kan opleveren. 

Met gepaste trots zullen de leerlingen en leerkrachten die maandenlang hebben gesleuteld 

aan de recepten hun vernieuwende producten aan u voorstellen op de derde Avond van de 

West-Vlaamse slager. Ontdek en proef de zes creaties  op 24 april vanaf 19u30 in het Huis 
van de Voeding in Roeselare.

www.100procentwe� -vlaams.be

Meer info: 
Anke Allaert Ivan Claeys
Medewerker 100% West-Vlaams Nationale voorzitter 

POM West-Vlaanderen Slagersbond België

anke.allaert@pomwvl.be info@onnavesta.be

Schrijf je gratis in op: 
www.100procentwest-vlaams.be/avond-slagers

Op zondag 4 maart vierden de slagers van Zele en omliggende 
hun jaarfeest in het vertrouwde kader van het Kasteel van 
Saffelaere.

Voorzitter Eddy de Strooper kreeg uit handen van onze Nationale 
Voorzitter Ivan Claeys het bijzonder ereteken voor 50 jaar lid-
maatschap van de Landsbond. Samen met de echtgenote van 
Voorzitter de Strooper werd ook de secretaris van de gilde, 
mevrouw Karin Geerinck, in de bloemetjes gezet voor haar voort-
durende inzet voor de slagers.

Het was opvallend dat 6 van de 8 Oost-Vlaamse syndicaten aan-
wezig waren op dit jaarfeest, een bewijs van de samenhorigheid 
van de Oost-Vlaamse slagers.

Ph R
 

Beenhouwers van Zele 
en omliggende vieren 

hun jaarfeest
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OPLEIDING

Op 1 maart 2018 was het eindelijk zover. 
Slagerijschool Ter Groene Poorte blies 50 
kaarsjes uit en dat werd gevierd met tal 
van activiteiten. 

In de voormiddag mochten leerlingen 
elkaar overklassen in diverse vakwedstrij-
den. Versnijdingen, schotels maken, toe-
passen van de hygiëneregels. De jury hield 
alles nauwlettend in de gaten. Aansluitend 
was het tijd voor het symposium waarin 
hete hangijzers onder de loep werden 
gebracht. ‘Hoe moet een slager omgaan 
met zijn klanten’, ‘wat zijn de trends voor 
de komende tien jaar’ en ‘moet een moder-
ne slager mee op de kar van alternatieve 
producten springen’?

Besloten werd er met een groot ‘slagerfes-
tival’ waarbij de school en de sponsors 
hapjes presenteerden en het event feeste-
lijk werd opgeluisterd door een live band.

Samen met de sector wil Ter Groene Poorte 
ook de komende 50 jaar de vinger aan de 
pols houden en mee evolueren met de 
nieuwe ontwikkelingen. De slagerijwereld 
kreeg de voorbije maanden tegenwind in 
de media, maar samen moeten we de rug 
rechten en deze stiel in eer houden. 

50 Jaar Slagerijschool Ter Groene Poorte

WAAROM SLAGERIJSCHOOL TER GROENE POORTE? 
Je opleiding aan Ter Groene Poorte maakt je tot een vakman die een open kijk heeft 
op de nieuwe technieken en maatschappelijke trends. Je bent slager, maar je weet 
ook dat alternatieve producten een meerwaarde kunnen bieden. Een slager aan Ter 
Groene Poorte studeert af als een gastronoom die meester is binnen vleeswaren, 
traiteur en bereide gerechten. De slager is met andere woordensteeds meer een 
moderne kok geworden. 

Binnen onze nieuwe Slagerijschool werk je in een hi-tech omgeving waar hygiëne, 
productkennis en vakmanschap de rode draad vormen. De kruisbestuiving tussen 
de verschillende opleidingen zorgt voor een unieke sfeer op Ter Groene Poorte. Een 
toonaangevende school die het kloppend hart blijft op gebied van opleidingen bin-
nen de voeding. 

Kennis en expertise wordt dag na dag doorgegeven aan de volgende generatie.
Gedreven door creativiteit starten leerlingen bij ons in de eerste graad. 
Gevormd met vakkennis groeit de voeling met het beroep.
Gewapend met passie en ondernemerschap verlaten ze als mature jongeren de 
school na één of meerdere Specialisatiejaren. Met trots leveren we bekwame 
arbeidskrachten af die zowel als vakman en als mens goed in het leven staan. 



OPLEIDING

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

Colin Decleyre, leerling van de Slagers-
traiteursschool Diksmuide, behaalde zilver 
met een fijne wortelsmeerpastei op de 
wedstrijd Paté creators of the future tijdens 
de internationale vakbeurs Tavola 2018. De 
organisatoren wilden in de eerste plaats de 
creativiteit en het vakmanschap van aan-
komend talent aanmoedigen. 

Uit de 24 ingezonden creaties en na een 
strenge selectie behaalde Colin Decleyre 
de welverdiende 2de plaats. Tijdens deze 
vakbeurs werden de vijf overgebleven lau-
reaten op de stand van organisator De 
Beauvoorder een tweede maal gejureerd. 
De vakjury met de bekende TV-koks Sofie 
Dumont en Wim Ballieu alsook topslager 
Hendrik Dierendonck, Hugo, Mia Pyfferoen 
en Bart Martens konden de pastei van Colin 
Decleyre best appreciëren. De firma 

Beauvoorder zal in het najaar de wor-
telsmeerpastei op de markt brengen. 
Colin Decleyre en vakleraar-coach Jerry 
Vandemoortele waren bijzonder tevre-
den met het behaalde resultaat. 

“Innovatieve en een trendy vleeswa-
renconcept waren onze uitgangsvisie 
met de wortelsmeerpastei als beste 
resultaat naar smaak, textuur, origina-
liteit en uitzicht”, aldus vakleraar Jerry 
Vandemoortele. Vakleraar-coach 
Jerry Vandemoortele behaalde met 
zijn leerlingen in het verleden ver-
schillende eerste plaatsen op vak-
wedstrijden zoals de Eurobeef Junior 
Cup.
Proficiat!

Redactie: Bertrand Vande Ginste

Slagers-traiteursschool Diksmuide behaalde zilver met 
fijne wortelsmeerpastei tijdens de ‘Tavola’ vakbeurs
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REGIONAAL

Op 27 februari 2018 nodigde de Been-
houwersbond van Gent, in samenwerking 
met het Provinciaal verbond van Oost-
Vlaanderen, hun leden uit voor een BBQ 
demo. Meer dan 100 slagers trotseerden 
de koude maar werden ruimschoots 
beloond voor hun komst. Er waren leden 
aanwezig vanuit de regio Brussel tot aan 
de kust. 

Het werd een heel geslaagde en gevari-
eerde avond in een uniek kader waarbij de 
klemtoon lag op het vlees van Brasvar. 

De avond kwam tot stand door een samen-
werking met de firma’s Van Hees, Brasvar 
en Ali-import (de verdelers van de Big 
Green Egg BBQ) en vond plaats op de 
Brasvar hoeve. 

De gedroogde producten werden weken 
vooraf vervaardigd bij slagerij Bernaerts 
uit Kalmthout. Deze werden uitvoerig 
gepresenteerd en geproefd tijdens de ont-
vangst. Hierbij werd een Brasvar biertje 
geserveerd dat eveneens in de smaak viel. 

Er werden 6 verschillende droge worstjes 
gepresenteerd en Coppa Royal, 
Mediterraans spek, Roasted Pork en een 
allergeenvrije paté.

Nadien begaven we ons naar het ‘hart’ van 
het bedrijf namelijk de loods met de bij-
keuken. Kristof en Angelique verwelkom-
den het publiek en legden uit wat Brasvar 
zo uniek maakt. We konden de levende 
varkens bewonderen, een Duroc beer, 
halve karkassen en een smakelijke toog 
versneden vlees. Ook het bestaande 
gamma aan Brasvar-charcuterie werd uit-
gestald in een koeltoog.

Er werd door collega slager Mark Noordijk 
uit St.-Gillis-Waas een half varken versne-
den met de klemtoon op het creatieve en 
het ‘opwaarderen’ van de minder gekende 
stukken van het varken. Op die manier is 
het opnieuw interessant om het varken in 
karkas te gaan verwerken.

Op de BBQ werd het vers vlees gebakken. 
Het vers vlees werd de dag voordien 
geprepareerd in het atelier van Marc en 
Hilde Haegeman. De kruiden en marinades 
van de firma Van Hees bezorgden het 
vlees een extra smaaktoets. We proefden 
aan het buffet de BBQ Spareribs, 

Churrasco, truffel medaillon, diverse 
worstjes, magic chicken en mosterd steak. 
Dit alles werd vervat in een handig recep-
tenboekje dat in de rijk gevulde goodie-
bag stak.

We danken iedereen die op één of ander 
manier aan deze avond heeft meegewerkt. 
Marc, Johan, Jan, Koen, Kristof en 
Angelique, Mark, Norbert, Glenn en Ben, 
Jurgen en Aaltje, Dominique, Claire, Kurt 
en de jeugd voor de bediening. 

Regionaal Gent



DATUM ACTIVITEIT AANWEZIG

5/03/18 Algemene vergadering

11/03/18 Tavola I.Claeys, J.-L. Pottier

15/03/18 Overhandiging titel "Koninklijk" I.Claeys, J.-L. Pottier, J.Cuypers

22/03/18 Kabinet van minister Ducarme I.Claeys, J.-L. Pottier, F.Vercruyssen

26/03/18 Bureau Leden van het Bureau

26/03/18 Hoofdbestuur Leden van het Hoofdbestuur

28/03/18 F.A.V.V.: Raadgevend Comité J.-L. Pottier

FAMILIEHOEKJE

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

bijgaande referentieperiode van 4 weken.

VANAF MAANDAG 9 APRIL 2018 

Te gebruiken prijsvorken
REFERENTIEPERIODE
5/03/18 tot 11/03/18
12/03/18 tot 18/03/18
19/03/18 tot 25/03/18
26/03/18 tot 1/04/18

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 € 2,30 en +

 2 € 2,18 tot minder dan € 2,30

 3 minder dan € 2,18

NIEUWE PRIJSVORKEN VOOR EEN NIEUWE VERKOOPPERIODE

WAT DOET DE LANDSBOND?

14-10-2018 SLAGERSFEEST MOESKROEN

21-10-2018 SLAGERSFEEST MENEN

27-10-2018 SLAGERSFEEST TIELT

17-11-2018 SLAGERSFEEST BRUGGE

ACTIVITEITENKALENDER

OVERLIJDENS

Uit Wetteren vernemen wij het overlijden van de 
Heer Richard Braeckman, gewezen schatbe-

waarder bij De Breydelzonen Wetteren .

Met diepe droefheid melden wij het overlijden 
van de heer Jean Swanckaert, echtgenoot van 

mevrouw Lena Deruyter.

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

neming aan in de diepe rouw die hen treft. 

HUWELIJKEN

Uit Antwerpen vernemen wij het huwelijk van 
Robin Brijssinck, zoon van de heer en mevrouw 
Ivan en Sonja Brijssinck,  lid van de Koninklijke 

Antwerpse Beenhouwersbond.

De redactie van “De Belgische Beenhouwerij” 
wenst het echtpaar proficiat.

KALENDER VOORJAARSINFOAVONDEN

7/5 BRUSSEL (COOVI), E. Grysonlaan, 1, 
1070 Anderlecht

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

31/5 SYNTRA Kortrijk, in gebouw F 16 &17
(nieuwbouw), Doornikse steenweg 220, 
8500 Kortrijk

4/6 GENTBRUGGE, ’t Kouterhof, 
Gentbruggekouter 8a, 9050 Gentbrugge

6/6 HASSELT, Het Borrelhuis, 
Witte Nonnenstraat 28, 3500 Hasselt

7/6 ANTWERPEN: Grobbendonk: Hotel Adhem, 
Jagersdreef 1, 2280 Grobbendonk

11/6 SYNTRA Brugge, TEN BRIELE - Ten Briele 7 
8200 Brugge

BERICHT AAN ONZE CORRESPONDENTEN
ONZE VOLGENDE UITGAVE VERSCHIJNT OP 6/05/2018. ALLE ARTIKELS, MEDEDELINGEN, 

KLEINE AANKONDIGINGEN, BESTEMD VOOR DIT BLAD, DIENEN UITERLIJK IN ONS BEZIT 
TE ZIJN VOOR 24/04/2018. TEKSTEN DIE NA DIE DATUM TOEKOMEN, WORDEN VERSCHO-

VEN NAAR DE UITGAVE VAN JUNI 2018.

AANGEKONDIGDE CONTROLES FAVV

mei/18 OVB Lokeren

juni/18 WVL Knokke

okt/18 VLI Sint-Truiden

nov/18 BRU Wolowe

feb/19 WVL Brugse rand (8200 en 8310)

april/19 OVB Zottegem

mei/19 ANT Mechelen



Handig voorverpakt en toch alsof u het zelf verpakt heeft... 
Gamma bestaande uit 14 producten. Beschikbaar vanaf W16.  
Uw vertegenwoordiger vertelt er u graag meer over.  

NIEUW

Gezellig aperitieven?
Laat uw klanten zelf 
hun mix samenstellen!

Apero Snack

Handig voorverpakt en toch alsof u het zelf verpakt heeft... 
Gamma bestaande uit 14 producten. Beschikbaar vanaf W16.  
Uw vertegenwoordiger vertelt er u graag meer over.  

NIEUW

Gezellig aperitieven?
Laat uw klanten zelf 
hun mix samenstellen!

Apero Snack


