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Na de verkiezingen van afgelopen maand gaat de Koninklijke 
Landsbond een nieuw tijdperk in. 

Voor het eerst in jaren staan twee prille vijftigers aan het hoofd 
van onze beroepsfederatie. Niet alleen hun leeftijd maar ook 
het dynamisme van beide voorzitters zullen een nieuw elan 
geven aan de beenhouwersbond. 

In dit nummer lees je dan ook wat de vooruitzichten zijn van 
beide heren en leren we ook kersvers covoorzitter Philippe 
Bouillon beter kennen.

Na de succesvolle WEEK VAN DE SLAGER 2019, waaraan dit 
jaar nog meer slagers deelnamen, wil ik graag alle slagers 
bedanken die hun nek uitsteken om het ambachtelijke slagers-
beroep dichtbij de schoolgaande jeugd te brengen. 

Opvallend is dat onze leden meer rekening houden met de 
plaatselijke scholen en DE WEEK VAN DE SLAGER in vele sla-
gerijen “ergens” in het voorjaar doorgaat en niet meer strikt 
binnen de voorziene week. Een prima evolutie die aantoont dat 
het concept meegroeit met de noden van de scholen en de 
periode waarbinnen de ontvangst van de leerlingen het best 
past voor onze slagers.

Uiteraard ook een speciaal woord van dank aan de firma 
GANDA voor het leveren van de leuke gadgets en aan VLAM 
om de unieke pedagogisch verantwoorde folders te verdelen 

In dit nummer

die op een objectieve manier aantonen dat vlees een plaats 
heeft in een gezond voedingspatroon. 

Doordat de folders op maat van de jongeren gemaakt zijn, 
leren leerlingen van het basisonderwijs het belang van vlees in 
onze voeding naar waarde te schatten en krijgen ze een objec-
tieve kijk op gezonde voeding. De folders werden gratis ver-
deeld onder de basischolen en konden ook besteld worden 
door onze leden. 

Tussen 6 mei en 20 juni zal covoorzitter Ivan Claeys weer het 
Vlaamse land doortrekken voor de jaarlijkse voorjaarsinfoavon-
den. Er staat heel wat interessante info op het programma. 

Tijdens de vakantie zullen we op de Landsbond gestaag veder 
werken aan de voorbereidingen voor de vakbeurs BIBAC PLUS 
FRESH. Deze vakbeurs gaat door in Antwerp Expo van 22 tot 
25 september 2019. De Koninklijke Landsbond is hier verant-
woordelijk voor de activiteiten in de rand van de beurs. 

Op zondag zullen de leerlingen uit het CVO-onderwijs, zij die 
op latere leeftijd een switch maken in het beroepsleven en een 
vak gaan leren, een demonstratie koud buffet houden. Elke 
school mag 2 leerlingen en een leraar afvaardigen om, onder 
begeleiding, met een opgelegde grondstof, hapjes te maken. 
Het geheel van alle hapjes van alle leerlingen moet een creatief 
koud buffet vormen. 

Tijdens de vergadering van het organiserend comité voor de 
Laureaten van de Arbeid werd afgesproken dat de plechtige 
prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens BIBAC PLUS FRESH. Dit 
geeft meteen de mogelijkheid aan de laureaten en hun familie 
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om de beurs te bezoeken. Meer informatie hierover volgt 
later.

Op maandag richt de Koninklijke Landsbond, in samen-
werking met de beursorganisatie, het GOUDEN MES 2019 
in. De syntrascholen zullen hun beste beentje voorzetten 
om de hoofdprijs, het gouden mes, weg te kapen. 

Op dinsdag gaan we weer aan de slag met onze 
youngsters. Na jarenlang een bbq-demo voor youngster 
georganiseerd te hebben op onze beurzen, proberen we 
nu met de leerlingen uit het dagonderwijs een nieuw 
concept uit. 

Onze youngsters zullen, onder leiding van onze techni-
sche dienst, een creatieve schotel bereiden. Wij rekenen 
er weer op dat onze dagscholen hun beste beentje voor-
zetten. 

De voorbije week ontvingen we op de Landsbond tevens 
de vertegenwoordigers van Saveurs & Métiers die aange-
kondigd hebben dat de vakbeurs in Namen voortaan jaar-
lijks op het programma staat. Meer daarover in volgende 
nummers.

We weten op de Landsbond dus zeker en vast wat te 
doen de komende maanden.

Carine vos
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WOORD VAN DE VOORZITTERS

Schetsen jullie even wie jullie zijn?
Philippe: Ik baat een ambachtelijke slagerij uit in La Roche en 
Ardenne en sta dus nog in de praktijk. Naast de slagerij baten 
we een kleine eetzaal uit.  Wij worden druk bezocht door de 
mensen uit onze streek maar ook heel wat toeristen brengen 
ons een bezoek. Maison Bouillon et fils is al sinds 1955 gespeci-
aliseerd in de artisanale productie van ham, worst, paté en 
andere Ardense vleeswaren. Onze ham heeft de vermelding 
Ardense Ham gekregen (een beschermd geografisch kwaliteit-
slabel op basis van Verordening EG nr. 1107/96). Deze 
beschermde benaming is herkenbaar aan het kwaliteitslabel, 
afgeleverd door Promag, dat zich op de hammen bevindt en 
aan de jaarlijkse productielicentie, opgehangen in onze zaak en 
afgeleverd door dit onafhankelijk controleorganisme. Ik ben 
daar bijzonder fier op. Ik zit in diverse raden en commissies en 
heb dus voeling met de hele vleessector. Ik heb 2 zonen van 19 
en 15 jaar, zij studeren nog en wie weet komen ze vroeg of laat 
bij in de zaak.
Ivan: De meeste lezers zullen mij ondertussen wel kennen. Ik 
heb 22 jaar lang een slagerij uitgebaat in Oostende en heb die 
om beter voor één mijn kinderen te kunnen zorgen, moeten 
stopzetten. Ik ben 12 jaar  nationaal secretaris van de 
Landsbond geweest, voor ik voorzitter werd. Dit is mijn tweede 
termijn van 4 jaar als voorzitter en ik doe dit werk ontzettend 
graag. Ik geloof oprecht in onze strijd om ons ambachtelijk 
beroep te kunnen behouden zodat we binnen enkele jaren nog 
ambachtelijke slagers in het straatbeeld zien.  Ik ben reeds 20 
jaar provinciaal voorzitter van het provinciaal verbond West-
Vlaanderen en 30 jaar ondervoorzitter  van de slagersvereni-
ging van Brugge en kom, als verantwoordelijke voor 
Onnavesta, dagelijks in contact met beenhouwers en weet dus 
perfect wat er leeft op de werkvloer. Ik zit in diverse raden en 
commissies waar ik steeds de verdediging van de ambachtelij-
ke slagers op mij neem.  Ik heb 2 dochters en 2 zonen.  Zij heb-
ben ondertussen hun weg in het leven gevonden en werken 
niet in de vleeswereld. 

Philippe, voor jou is het voorzitterschap van de nationale 
beroepsfederatie een nieuwe uitdaging?
Philippe: Inderdaad. Ik ga proberen verder te timmeren aan de 

weg die mijn voorgangers uitgestippeld hebben maar ik heb er 
alle vertrouwen in dat met de steun van mijn voorganger Jean-
Luc Pottier en in goede samenerwerking met mijn Vlaamse 
collega Ivan Claeys dat vast goed komt.
De structuur van de Landsbond zit goed en de medewerkers 
weten wat ze moeten doen. Daar hebben we geen zorgen mee. 
Er zijn diverse uitdagingen die we aan moeten gaan. Het is een 
feit dat er minder slagers afstuderen, dat de reglementering 
soms te strak is voor kleine bedrijven, dat er teveel administra-
tie is voor de zelfstandige slager, dat we meer moeten commu-
niceren met de klant en overheid, dat we vlees altijd en overal 
positief moeten naar buiten brengen.  Met verenigde krachten 
gaan we er tegen aan. 
Ivan: Voor mij is dit een verderzetting van mijn mandaat. Ik 
ben blij dat ik de kans krijg om het werk op de Landsbond ver-
der te zetten en in samenwerking met mijn nieuwe collega de 
zaken aan te pakken die moeten aangepakt worden. Ik denk 
dat wij beiden het beste met onze leden voorhebben en dat 
ieder de kans krijgt om zijn accenten te leggen.

Welke accenten wil je zeker leggen?
Philippe: Ik ben een ambachtsman pur sang en ik sta nogal 
achter het principe dat we de consument moeten duidelijk 
maken dat wij als ambachtelijke slagers meer te bieden hebben 
dan wie ook.  Wij moeten benadrukken dat wij onze stiel ken-
nen en de klant met raad en daad kunnen bijstaan.  Ik merk dat 
de consument ook echt op zoek is naar authenticiteit en kwali-
teit. Ik ben niet de man die gaat zeggen dat je elke dag een 
halve kilo biefstuk moet eten maar wel dat als je vlees eet, het 
goed moet zijn.  
Ivan: Uiteraard is dat een gegeven dat aan elke kant van de 
taalgrens benadrukt moet worden.  Niemand kan terug naar 
wat geweest is.  We moeten benadrukken dat vlees onderdeel 
is van een gezond voedingspatroon.  Artikels zoals die van een 
veganiste met duizenden volgers die betrapt wordt met een 
bord vis voor haar neus en dan moet toegeven dat haar 
gezondheid in gevaar is zodat het absoluut nodig was om weer 
vis of vlees op het menu te zetten, maken mijn dag goed. 
Anderzijds vind ik het erg dat wij moeten blijven vechten tegen 
de het vooroordeel dat vlees ongezond is.  Professoren en 

Overdracht van de macht!
Tijdens de statutaire algemene 
vergadering van februari 2019 
werd beslist dat de heren 
Philippe Bouillon en Ivan Claeys 
de Koninklijke Landsbond  
de volgende 4 jaar zullen 
leiden. Philippe Bouillon werd 
verkozen tot nieuwe Franstalige 
covoorzitter terwijl Ivan 
Claeys zijn voorzitterschap zal 
verderzetten.  Tijd dus voor een 
goed gesprek met beide heren.

WOORD VAN DE VOORZITTERS

Philippe Bouillon, covoorzitterIvan Claeys, covoorzitter
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WOORD VAN DE VOORZITTERS

www.mauricemathieu.be

wetenschappers mogen dat weerleggen en toch wint de anti-
vleeslobby het in de pers.  Ik vind dat niet serieus maar dat 
geeft me energie om tegen die onozele praat te blijven vech-
ten en bij minsters aan te blijven kloppen om die onzin te stop-
pen.

Philippe, hoe kijk jij naar het ganse veggiegebeuren?
Philippe: Ik ben absoluut geen voorstander van die onzin en in 
mijn winkel ga je geen veggieburger of veggieworst vinden. Ik 
ben er ook van overtuigd dat de slagers perfect een salade of 
huisgemaakte pasta kunnen aanbieden als alternatief zonder 
de chemische rommel in huis te moeten halen.  Uiteindelijk is 
het vooral de industrie die die zaken promoot en zo op goed-
koop geldgewin uit is.  
Ik vind ook dat het verboden moet worden om iets waarin 
geen vlees zit burger of worst te noemen.  De antivleeslobby 
doet niets anders dan de consument desinformeren of fake 
news de wereld in sturen omtrent vlees maar als het hun uit-
komt gebruiken ze wel de naam van een vleesproduct om hun 
rommel aan de man te brengen.  Daar bieden wij te weinig 
weerwerk aan.  Daarmee bedoel ik niet dat wij moeten staan 
roepen dat zij fout zijn maar dat we moeten aantonen dat ze 
geen podium verdienen want dat onze producten gezond en 
veilig zijn.  
Wij hebben alle troeven in handen om met ons huisgemaakt, 
kwalitatief hoogstaand assortiment die onzin te weerleggen 
maar we doen dat te weinig.  We moeten, mijns inziens, alle 
communciatiemiddelen gebruiken om vlees en het ambacht 
altijd en overal in een positief daglicht te plaatsen. 
Ivan: De afgelopen jaren hebben wij geen kans onbenut gela-
ten om te reageren op fout nieuws in de media. Helaas wordt 
dat niet altijd opgepikt door die media die natuurlijk liever met 
ronkende koppen uitpakken.  Er is geen enkel wetenschappelijk 
bewijs voor het feit dat vlees ongezond zou zijn, wel integen-
deel.  Zij die geen vlees eten, hebben tekorten en moeten die 
gaan opvullen met medicatie.  Er moet een evenwicht gevon-
den worden door voor-en tegenstanders maar vooral het 
gezond verstand moet zegevieren.  Er is niets mis met een 
goed stukje vlees op je bord!
Philippe:  Ook de samenwerking van de ambachtelijke slager 
met producenten uit de buurt moet meer benadrukt worden. 
Men praat altijd over het milieuaspect maar ook dat is, in een 
klein land als het onze, overdreven. Ik ben nogal een aanhanger 
van samenwerking met boeren uit de streek en ben voorstan-
der van werken met streekproducten. Ik ben dan ook bijzonder 

fier dat wij een Europese erkenning kregen voor onze jambon 
d’Ardenne en saucisson d’Ardenne.  Dat is een waardering voor 
het werk dat wij alle dagen doen.

Philippe, voor jou is communicatie een stokpaardje hé?
Philippe: Ik vind dat we de mogelijkheden niet genoeg uitput-
ten. Als ik merk dat er nog collega’s zijn die geen mail, face-
book, website hebben zijn dat kansen die ze laten liggen. Het 
is uiterst belangrijk en iedere beenhouwerij moet een website 
hebben. Jongeren kiezen met hun smartphone wat ze gaan 
doen, waar ze gaan eten, waar de winkels zich bevinden.  Als 
wij op reis gaan is toch ook het eerste wat we doen Tripadvisor 
openen?   Het moet een automatische reflex worden om face-
book up to date te houden. Als je een nieuw recept maakt, zet 
dat op facebook, foto’s van de perfect gelukte paté, een eve-
nement, ... communiceer met de buitenwereld en je haalt die 
naar binnen. Als we willen overleven, moeten we mee met 
onze tijd!
Ivan: Het is heel belangrijk maar heel veel mensen zijn nog niet 
mee. Als ik op de infoavonden zeg dat iets op de website van 
de Landsbond staat, zijn er nog altijd veel leden die nooit naar 
de website kijken.  Jammer maar het is zo.  Uiteraard zal dat 
ook veranderen. Met de jonge generatie slagers die nu starten, 
zal iedereen mee zijn met de huidige communciatietrends.

Wat staat er nu eerst op het programma?
Ivan: Voor mij zijn dat de voorjaarsinfoavonden en de afwer-
king van de procedure rond de Laureaten van de Arbeid.  Op 
22 september organiseren wij, in samenwerking met het 
Koninklijk Instituut de slotceremonie met receptie voor alle lau-
reaten tijdens de vakbeurs BIBAC PLUS FRESH in Antwerpen. 
Hier komt nog wat voorbereidend werk bij kijken dat voor de 
vakantie moet afgewerkt worden.  Na de vakantie moeten we 
starten met de voorbereidingen voor Saveurs & Métiers.
Philippe: Ik ga me zo snel mogelijk proberen in te werken en 
rustig bekijken wat er op me afkomt.  Ik verwacht een zeer 
goede samenwerking tussen de verschillende geledingen van 
onze beroepsfederatie en ga vooral nu aan de slag met de 
voorbereiding van Saveurs & Métiers 2020.

Ik wens jullie veel succes!
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PRODUCTNIEUWS

Om veiliger en gezondere producten te maken heeft PH Liquid 
Belgium een Bufferglucose Syrup ontwikkeld, die als vervanger 
dient voor de meeste e-nummers. Voor de ontwikkeling ervan 
is jarenlang onderzoek verricht, als sinds 1964. De 
Bufferglucose wordt gebruikt in alle huisbereide producten 
zoals kookhammen, leverworstsoorten en andere vleeswaren. 
Maar het is in het bijzonder geschikt voor bereidingen van vers 
vlees, zoals gehakt, braadworsten en hamburgers.

NATUURLIJK
De Bufferglucose Syrup is een geconcentreerd en natuurlijk 
extract van fructose-glucosestroop, natuurlijke plant-kruiden-
extracten, voor een gezonder product. De toepassing is een-
voudig, namelijk 1 tot maximaal 1,5 procent. De toevoeging van 
Bufferglucose versnelt het kleuringsproces van curingproducten 
zoals geïnitieerd door nitriet of nitraat. Het gebruik van 
Bufferglucose resulteert in een productiesysteem met 25 tot  
50 procent minder natriumchloride en 30-50 procent minder 
nitriet om een gezonder eindproduct te bereiken. De 
Bufferglucose heeft antioxiderende eigenschappen en vervangt 
e-nummers zoals ascorbic, ascorbaat, erythorbaat, natrium- 
lactaat, kaliumlactaat, wijnsteenzuur en citroenzuur.

VOORDELEN
Bufferglucose is een revolutionair product, waarvan slagers nu 
al de voordelen kunnen toepassen in de praktijk. De vleesfabri-
kanten zijn volop bezig de strategieën uit te werken om minder 
nitriet, nitraat en e-nummers toe te voegen. Het zal zeker nog 
een aantal jaar duren voor dat vleesfabrieken serie-producties 
kunnen aanbieden om deze gezondere doelstellingen te berei-
ken. De slager kan zich hiermee nu reeds onderscheiden.

*Voor volledige info over Bufferglucose Clean Label en toepassing  
zie www.ph-liquid.com banner 11.

Bufferglucose®
vervanger van e-nummers

Slagers moeten aangemoedigd worden om meer huisbereide producten te vervaardigen 
om klanten te lokken. Maar in verse en huisbereide producten zoals vers gehakt, 

braadworst en burgers worden nitrieten, nitraten en e-nummers gebruikt. Als alternatief 
hiervoor heeft PH Liquid Bufferglucose Clean Label op de markt gebracht.

TEKST: BELGOSUC NV EN PH LIQUID NV PATENT PENDING

Geschikt voor Halal
- met attest.

www. ph-liquid.com

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

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

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

Monster(s) 325-2018-00091332 Verse worst vacuüm verpakt Productie datum 24/08/2018 Datum analyse 12/09/2018 19 dagen conservering
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BUFFERGLUCOSE CLEAN LABEL 
voor alle bereidingen van vers gehakt, verse braadworst, …. 

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

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

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

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

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

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

Geschikt voor Halal
- met attest.

www. ph-liquid.com

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

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

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

Monster(s) 325-2018-00091332 Verse worst vacuüm verpakt Productie datum 24/08/2018 Datum analyse 12/09/2018 19 dagen conservering
Voor bacteriologische testresultaten en pH buffer gelieve een mail te sturen naar info@ph-liquid.com

Geschikt voor Halal
- met attest.

www. ph-liquid.com

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

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

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

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

www. ph-liquid.com

Geschikt voor Halal
- met attest.

www. ph-liquid.com

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

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

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

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

VOOR AMBACHTELIJKE EN IN HUIS BEREIDE PRODUCTEN 
Voor gezondere en frissere producten met minder nitriet, minimum aan E-nummers en 30 % minder zout.

Voor toepassing en samenstelling van pekels voor hammen en leverbereiding gelieve te mailen naar info@ph-liquid.com

Bestel nu GRATIS een staal Bufferglucose Clean Label
 Info@ph-liquid.com: levering binnen 48 uur. 
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REPORTAGE

SLAGERSMICROBE
Davy: De slagersmicrobe zat echt niet in mijn bloed. Ik dacht 
er vroeger niet over om slager te worden. Ik volgde een techni-
sche opleiding elektromechanica maar als ik eerlijk ben, moet ik 
toegeven dat ik helemaal niet graag naar school ging. Op een 
gegeven moment ga je je toch afvragen wat je met je leven gaat 
doen en toen, wellicht omdat ze thuis een beenhouwerij had-
den, koos ik onverwacht toch voor het slagersberoep.
Ik startte de beenhouwersopleiding maar leerde de slagersstiel 
grotendeels thuis in de slagerij van mijn ouders. Ik werkte nooit 
elders. Misschien is dat toch wel een gemiste kans omdat ik 
nooit zal weten hoe het er in een andere slagerij aan toe gaat. Ik 
heb een deeltje overgenomen van de werkwijze en kennis van 
mijn ouders maar leg toch vooral mijn eigen accenten.
Papa Geusens: Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik nooit 
gedacht had dat Davy slager zou worden. Hij had weinig inte-
resse in het beroep maar als ik nu zie wat hij allemaal doet, 

REPORTAGE GEUSENS, 
ZUTENDAAL

De familie Geusens uit Zutendaal zit al 4 generaties 
lang in het vlees. De grootvader van Davy runde 
een vleesgroothandel en vader Albert startte op 
jeugdige leeftijd met een eigen slagerij. Davy ging 
nog een stapje verder en is de fiere eigenaar van 
een nieuwbouwslagerij op het prachtige Vijverplein 
in Zutendaal. De winkel is een toonbeeld van 
hedendaagse inrichting en het atelier heeft een 
uitgebreid machinepark. Davy is oprecht  
enthousiast over zijn nieuwe stek. 

ben ik blij dat hij voor ons ambacht koos. Hij is ongelofelijk  
creatief en heeft de slagerij uitgebouwd tot een succesvolle 
hedendaagse zaak. Hij heeft een enorme investering gedaan 
met deze prachtige nieuwbouw maar ik ben er zeker van dat 
hij hier een mooie toekomst kan uitbouwen. 
Mama Geusens: Davy toonde zich nooit enthousiast over de 
slagerij. Hij zag vooral het harde werk en hoe weinig tijd we 
hadden voor andere zaken. Voor ons was het vanzelfsprekend 
dat we van ’s morgensvroeg tot ’s avondslaat aan de slag 
waren. Tegenwoordig is dat niet meer zo en wordt er bewust 
meer tijd aan het gezin gespendeerd. Ik begrijp dat ook wel. Ik 
leerde Albert op heel jonge leeftijd kennen. Ik kwam bij hem op 
de winkel en als studente werkte ik af en toe mee in de slagerij 
om een centje bij te verdienen. Nadat we trouwden ging ik in 
de winkel werken. Ik doe dat nog altijd heel graag. Albert en ik 
werken hier deeltijds. Het enige waar ik nu spijt van heb is dat 
ik niet meer tijd kon besteden aan de kinderen maar ik probeer 
dat nu met de kleinkinderen goed te maken. Wij hebben er 5 in 
de leeftijd tussen 11 en 13 jaar. Een gezellige bende dus en het 
is altijd leuk als ze er zijn.
Davy: Ik heb niets anders gekend. Mijn ouders runden een 
ambachtelijke dorpsslagerij, mijn opa zat in het vlees, mijn  
nonkels en neven zitten in het vak,... Alhoewel het geen liefde 
op het eerste zicht was, 
heb ik nu een enorme passie voor de stiel. Alle dagen die  
koeltoonbank vullen met een prachtig assortiment aan  
huisgemaakte kwaliteitsproducten die we tegen een eerlijke 
prijs verkopen aan mensen die de kwaliteit van ons assortiment 
echt appreciëren, daar geniet ik echt van. 
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ASSORTIMENT
Davy: Wij zijn gekend voor ons uitgebreid 
assortiment vers vlees, verse dagmenu's, fijne 
vleeswaren, beleg en daarnaast bieden we 
onze klanten ook een uitgebreid assortiment 
van kazen aan. Onze specialiteit is al jaren bal-
kenbrij en we hebben ook een traiteurdienst 
die zeer goed draait. Rund komt toe in PAT 
omdat de kwaliteit goed is en we geen voor-
deel hebben bij het zelf uitbenen. Varkens 
komen wel in karkas toe. De keuze voor Duroc 
is een bewuste keuze omdat dat gewoon beter 
vlees is en omdat we achter de kweekmethode 
staan. Wij kopen ons vlees al heel veel jaren bij 
dezelfde leveranciers. Zo kunnen wij een per-
fecte kwaliteit garanderen aan onze klanten. 
Wij verkopen rundvlees, Durocvarken, kalfs-
vlees en uiteraard kip en kalkoen. Ons assorti-
ment vers vlees is ferm uitgebreid sinds we 
hier zitten omdat de koeltoonbank veel groter 
is dan voorheen. In de oude slagerij hadden we 
een even uitgebreid assortiment maar konden 
we niet alles uitstallen. Nu is dat geen pro-
bleem meer.

CHARCUTERIE
Davy: De meeste producten zijn huisgemaakt. 
Onze bloedworst, paté en kipkap worden nog 
altijd door mijn vader gemaakt. Hij is daar een 
echte specialist in. De rest van de vleeswaren 
worden ook hier in het eigen atelier gemaakt. 
Naast de administratie, die we verplicht moe-
ten doen, kan je mij vooral in de keuken vinden. 
Traiteurgerechten en salades maken en beden-
ken zijn mijn ding. We hebben dan ook een 
gevarieerd aanbod aan traiteurwaren die mee-
gaan met het  
seizoen. 

HULP VAN DE OUDERS EN ECHTGENOTE
Davy: Mijn echtgenote werkt niet mee in de 
zaak maar speelt een zeer belangrijke rol ach-
ter de schermen. Zij staat in voor het totaal-
concept van onze zaak gaande van de verpak-
king tot de kledij. Alles wordt door haar op 
mekaar afgestemd binnen het concept van de 
beenhouwerij. Op hectische momenten, als we 
nood hebben aan de insteek van iemand van 
buirenaf, helpt ze meedenken, plannen zodat er 
op dat vlak heel wat gewicht van mijn schou-
ders valt en ik me volledig kan concentreren op 
de beenhouwerij. Daarnaast gaat, naast haar 
fulltime job als marketingmanager, al haar aan-
dacht naar onze kinderen Fran (12) en Tys (11). 
Zolang mijn ouders nog meewerken in de sla-
gerij, kan ik mij uitleven in de zaken die ik echt 
graag doe. Traiteur, feestaanneming, bbq,... 
Daarnaast zijn we verbonden aan de feestzaal 
hier in de buurt waar we alle catering voor 
doen. Ook dat brengt heel veel werk met zich 

TEKST EN FOTO'S: CARINE VOS 
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mee. Ik weet niet hoe het allemaal zal evolueren maar ik denk 
dat ik op een gegeven moment toch wel keuzes zal moeten 
maken en dan kies ik resoluut voor de slagerij.

PERSONEEL
Davy: We stellen 9 mensen tewerk. Dat is al geen klein team 
meer maar nog net managebaar. Ik denk dat dit het maximum 
is dat ik aankan. Er is hier omzeggens geen verloop en we wer-
ken fijn in teamverband. Iedereen weet wat hij/zij moet doen 
en dat vergemakkelijkt de zaken ook. Ik werk volgens een rota-

tiesysteem zodat iedereen eens iets minder leuk of leuk kan 
doen. Dat heeft het voordeel dat iedereen elkaars job kent en 
dat als er iemand ziek is, iedereen kan inspringen. Ik probeer 
een positieve sfeer te creëren en met de nieuwe winkel is het 
ook echt aangenamer werken in de winkel en in het atelier. Er 
is ruimte zat en ook de klanten geven aan dat ze het fijn vin-
den om naar de nieuwe winkel te komen. Wij hebben nu ook 
een mooie parking voor de deur wat de passage in de winkel 
goed doet. Onze omzet is fors gestegen en we zien een nieuw 
publiek dat onze zaak ontdekt. We hebben een gemengd clien-

REPORTAGE
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REPORTAGE

teel. Jong en oud komt hier over de vloer. Ons assortiment is 
aangepast aan onze klanten en we hebben voor elk wat wils.

NIEUWBOUW NAAST DE CARREFOUR...
Davy: Ik had nooit gedacht dat een nieuwe zaak zoveel nieuwe 
klanten en omzetverhoging zou meebrengen. De ligging van 
onze nieuwbouw naast de Carrefour is een zegen. Vroeger  
gingen de mensen voor hun boodschappen naar de Carrefour 
en kochten er ook vlees omdat we geen parking hadden en 
omdat ze niet nog eens wilden omrijden naar onze winkel. Nu 
gaat men naar de Carrefour en komt men hier voor vlees, zo 
simpel is dat. Heel veel klanten vragen of ze hun auto even 
mogen laten staan om vlug wat kleine boodschappen te halen. 
Voor ons geen probleem. Ik heb ook geen conservenrek meer 
want dat brengt niet op. De klanten kunnen perfect naar de 
Carrefour voor dergelijke zaken. Ik heb er niets dan voordelen 
van en vind dat zeker geen concurrentie.

MEEGAAN MET JE TIJD
Davy: We proberen mee te gaan met onze tijd en dat niet 
alleen op vlak van aanbod. We leven in een digitaal tijdperk 
waarin de klanten heel veel aandacht hebben voor dierenwel-
zijn, milieu en gezondheid. De slager moet zo goed mogelijk 
inspelen op die trends. Daarom hebben we besloten om de app 
Too Good To Go aan te bieden aan onze klanten. Too Good To 
Go wil voedselverspilling tegengaan door traiteurs, voedings-
zaken, bakkers en slagers de kans te geven hun restjes op het 
einde van de dag kwijt te raken aan een goedkope prijs zodat 
ze niets moeten weggooien. Via de app kan de consument zien 
welke zaken overschotjes aanbieden en wanneer je die kan 
afhalen. De klant bestelt en betaalt via de app en haalt het 
eten op in de winkel. Een win-win voor alle partijen. De klant 
geniet van onverkochte producten tegen een lagere prijs. De 
slager moet de voedingswaren niet weggooien en krijgt er toch 
nog iets voor. Als je weet dat een derde van al het eten dat 
wereldwijd wordt geproduceerd, in de vuilnisbak belandt is Too 
Good To Go een eenvoudige oplossing om voedselverspilling 
tegen te gaan in je eigen slagerij. Ik denk dat dit een gemakke-
lijke tool is om als ambachtelijke slager toch je steentje bij te 
dragen aan een betere leefomgeving. Wij hebben heel wat 
klanten die gebruik maken van deze extra service.
Daarnaast hebben wij een afhaalfrigo geinstalleerd waarin we 
bestellingen plaatsen zodat de klant zijn bestelling kan ophalen 
als het hem uitkomt. Dat gebeurt allemaal efficiënt en bevei-
ligd. De koudeketting wordt niet onderbroken en ook als de 
klant grote bestellingen heeft die niet in zijn frigo kunnen, kan 
hij hier gebruik van maken om alles gekoeld te houden. Ook dit 
is een extra service die heel veel bijval kent.
De webshop is ook een onderdeel van het “nieuwe” winkelen 
en de klanten kunnen ons ook via facebook volgen. Allemaal 
eenvoudige en leuke tools om aan klantenbinding te doen en 
extra services aan te bieden aan ons clienteel.

KWALITEIT
Davy: Wij staan garant voor de kwaliteit die we verkopen en 
geven onze klanten de raad om vlees te kopen met respect 
voor de boer en voor ons ambacht. Ik geef stevast een woordje 
uitleg over het stuk vlees dat ze kopen en ga voor kwaliteit 
boven kwantiteit. Onze slogan is niet voor niets “de kwaliteit 
van nu en de smaak van vroeger”.
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DE WEEK VAN DE 
SLAGER GAAT DOOR 
VAN 22 TOT EN MET 
27 APRIL 2019
ALLE INFO KAN JE VINDEN OP 
WWW.DEWEEKVANDESLAGER.BE
MEEDOEN IS DE BOODSCHAP !

De week van de slager
DOSSIER DE WEEK VAN DE SLAGER: COLLAGE DEEL 1

Contacteer je slager voor een doedag of bezoekdag

Neem alvast een kijkje op WWW.DEWEEKVANDESLAGER.BE www.bb-bb.be

DOE  MEE  EN  BRENG  EEN  BEZOEK 

AAN  JOUW AMBACHTEL IJKE  SLAGER

De week van de slager
22-27 april 2019
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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
Delicatessen Chris, Lier
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ACTUEEL/INFORMATIEF

Filip Fontaine (° 1967) 
gaf na zijn studies als 
landbouwingenieur aan 
de KU Leuven invulling 
aan diverse jobs in de 
land- en tuinbouwsec-
tor. Hij startte zijn carri-
ère als projectmanager 
en milieu-adviseur bij 
Boerenbond. Vervolgens 
was hij gedurende een 
korte periode werkzaam 
bij Cera om vanaf 1998 
als directeur aan de slag 
te gaan in diverse 
groente- en fruitveilin-
gen. Hij rondde daar 
een aantal fusies suc-
cesvol af en stond mee 
aan de wieg van de 
oprichting van BelOrta. 

Recent vervulde hij als 
interim CEO-opdrachten 
bij EIT Food en momen-
teel nog bij Lidwina, een 
maatwerkbedrijf in de 
Kempen.

Filip Fontaine over 
VLAM: “Ik ken VLAM al 
sinds de epische slo-
gans zoals ‘van korstjes 
krijg je borstjes’. De 
wereld van de voeding 
en marketing was toen 
veel eenvoudiger. We 
leven in een scharnier-
periode waar veel 
inzichten veranderen. 
Voeding is vanzelfspre-
kend geworden, maar 
gezondheid, verspilling, 

transparantie en duur-
zaamheid worden ook 
onderdeel van ons 
dieet. De consument 
baadt in informatie, 
soms correcte en soms 
minder correcte. In deze 
ratatouille de producten 
van onze landbouwers, 
tuinders en vissers de 
plaats geven die ze 
verdienen, lekker, van 
bij ons, duurzaam, 
gezond…is een stevige 
uitdaging waar ik mijn 
schouders graag mee 
onder zet.”

VLAM STELT FILIP FONTAINE AAN 
ALS NIEUWE ALGEMEEN DIRECTEUR 
Filip Fontaine wordt vanaf 1 juli algemeen directeur van VLAM, het Vlaams Centrum 
voor Agro- en Visserijmarketing vzw. Fontaine volgt Frans De Wachter op die na een 
lange carrière bij VLAM op pensioen gaat op 1 juli 2019. 

TOEGELATEN ADDITIEVEN IN (BEREID) GEHAKT VLEES
Het gebruik van additieven wordt 
geregeld door Verordening 
1333/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 
december 2008 inzake levensmid-
delenadditieven. 

Enkel de additieven die op de posi-
tieve lijst staan, mogen in levens-
middelen worden gebruikt. Dit 
betekent dat wat niet expliciet toe-
gelaten is, verboden is.

Ook moeten de vermelde maximale 
toegestane hoeveelheden gerespec-
teerd worden. 

In gehakt vlees en bereid gehakt 
vlees mogen de volgende additie-
ven toegevoegd worden:
E 300 (ascorbinezuur)

E 301 (natriumascorbaat)
E 302 (calciumascorbaat)
E 330 (citroenzuur)
E 331 (natriumcitraat)
E 332 (kaliumcitraten)
E 333(calciumcitraten)

Deze additieven mogen quantum 
satis (Q.S.) gebruikt worden.

Wat betekent dit?
Indien een gebruik “quantum satis” 
toegelaten wordt, dan is er geen 
numerieke maximumhoeveelheid 
vastgesteld, maar moeten de stof-
fen gebruikt worden overeenkom-
stig goede productiepraktijken, in 
hoeveelheden niet groter dan voor 
het beoogde doel nodig is en op 
voorwaarde dat de consument niet 
wordt misleid. Operatoren moeten 

OPLEIDING
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Geen tijd voor leuke spellekens, 
wij snijden dunne schellekens
en leggen desgewenst daartussen
wat papieren vellekens.
 
De zoektocht naar de Bende?
De koers? De zonnewende?
Wij volgen het maar halvelings
en hakken dunne lende.
 
Een midweekje naar zee?
Een luimig bal masqué?
Geen tijd helaas, er moet
nog zout in onze preparé. 
 
Rhetorika zijn nief stuk?
Klinkt interessant. Maar stief* druk! 
(*West-Vlaams voor ‘zeer’)
Het stoofvlees is niet klaar
en in de frigo roept de biefstuk!
 
Eens kaarten. Pimpampetten.
Of tennissen? Drie setten?
Desnoods een keer gaan golfen!
Maar helaas: de koteletten!
 
En luieren als vorsten
en lonken naar wat borsten
op ‘t strand, als het mooi weer is...
Nee, wij draaien vlijtig worsten!
 
Een citytrip naar Wenen!
Desnoods, als ‘t moet, naar Menen!
Nu niet: er valt een koe dan wel
een varken uit te benen.
 
Klimaatmars? Stoet? Parade?
Wij slaan ‘t van verre gade
en mengen ondertussen 
mayo in de vleessalade.
 
Och nee, we zij geen klagers,
geen trunters en geen zagers:
want wij doen wel en zien niet om.
Wij zijn tevreden slagers.
 
Vakanties, elke keer, zijn
plezant! Maar als we weer zijn,
is ‘t eerste wat we denken nooit:
“Mag het een beetje meer zijn?”

Plaatselijk voorzitter Eddy de Strooper en zijn echtgenote Angèle in gezelschap van nationaal 
covoorzitter Ivan Claeys en zijn partner Ilse.

HET JAARFEEST VAN DE ZEELSE 
BEENHOUWERS

Op zondag 17 maart vierden de Zeelse beenhouwers het 110 jarig bestaan van hun 
gilde. Tijdens de toespraken werd de nadruk gelegd op de verandering van het 
beroep de laatste paar jaar. Over 10 jaar zal "de" slagerij er gans anders uitzien. 
Koeling met CO2, veggie, verpakking, app's, webwinkel, flexijobs,... De Nationale 
covoorzitter, Ivan Claeys, beloofde de gehaktanalyses in goede banen te leiden en 
de Landsbond verder professioneel uit te bouwen. De Zeelse gilde had de eer om 
uittredend covoorzitter, de heer Jean-Luc Pottier, als eregast te mogen ontvangen. 
Er werd afgesloten met "Het lied der beenhouwers", speciaal geschreven voor 
deze gelegenheid door Stijn de Paepe, columnist van "de Morgen". 

TOEGELATEN ADDITIEVEN IN (BEREID) GEHAKT VLEES
het gehalte dat gebruikt werd, kun-
nen verantwoorden vanuit dit prin-
cipe. 

Dergelijke quantum satis-toelatin-
gen worden in principe gegeven 
voor additieven waarvoor het veilig 
gebruik niet beperkt is tot een 
kwantitatieve aanvaardbare dage-
lijkse inname (ADI). 
(bron: FAQ www.health.belgium.be/nl/
faq-additieven)

OPGELET
De additieven E 260 (azijnzuur),  
E 261 (Kaliumacetaten ), E 262 
(natriumacetaten), E 263 (calcium-
acetaat), E 270 (melkzuur), E 325 
(natriumlactaat), E 326 (kaliumlac-
taat), E 327 (calciumlactaat) 
mogen enkel worden gebruikt in 

voorverpakte bereidingen van vers 
gehakt vlees omdat in voorkomend 
geval de consument via het etiket 
geïnformeerd wordt over de aan-
wezigheid er van. 

Deze additieven zijn niet toegelaten 
in “Levensmiddelen die met het 
oog op onmiddellijke verkoop wor-
den verpakt” omdat in dit geval op 
de verpakking geen volledige eti-
kettering aangebracht is. 

TIP
Controleer of de door u aange-
kochte kruidenmengsels bestemd 
voor niet voorverpakt gehakt vlees 
geen additieven bevat die enkel 
mogen gebruikt worden in voorver-
pakte bereidingen van vers gehakt 
vlees.

REGIONAAL ZELE

HET LIED DER 
BEENHOUWERS
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PARTNERLIJST
PARTNER CONTACT KORTING

ALL FIRE SECURITY Laurens Mingneau
T. 056/ 42 32 29
laurens@allfiresecurity.be

5% korting bij bestelling via onze webshop. Dit kan door het ingeven van 
de couponcode: 'landsbond755'. Enkel geldig op bepaalde toestellen

ARAG beenhouwer@arag.be 10% korting op de rechtsbijstand voor uw activiteit als beenhouwer. 
Vraag ons gerust een offerte via mail.

BARO

The brand. The store. The design. 
Your products deserve a perfect 
presentation. Light from BÄRO 
makes the difference: customised 
lighting solutions for stores and 
shops thanks to a wide range of 
luminaires with standard and 
special light colours. Effective and 
innovative thanks to ef� cient LED 
technology.

There are all sorts of lights. 
Because there are all sorts of 
products.

www.baero.com

Peter Renders
peter.renders@baero.com
0031 (0)6-53428436.

50% korting op montage bij aankoop compleet verlichtingsplan

BEE Joren Alossery
0495 74 10 57
Joren.alossery@bee.eu

Vragen over energie? Bij BEE ontvangt u persoonlijk energieadvies en 
betaalt u een marktconforme prijs. Bespaar onmiddellijk op uw energie-
factuur door installatie van zonnepanelen. BEE doet het maatwerk voor 
u! Contacteer ons voor een afspraak. 

BLEIJENBERG DIRK VALKIERS 
03/326 36 00
verkoop@bleijenberg.be

Extra themapunten voor gratis marketing ondersteunende tools!
Nieuw klanten krijgen GRATIS MYQU.TV

BOSSUYT BOSSUYT TOM 
056/36 11 80
tom@bossuytwi.be

Slagersactie via bon in De Blegische Beenhouwerij

BRAGARD SA David Crusti
GSM: 0032(0)470.12.07.38
Tel.: 0032(0)10.75.03.44
david.crustin@bragard.com
www.bragard.com

15% korting op de ganse cataloog

CCV KOEN ROOM 
0475 36 45 84 
k.room@be.ccveu
www.ccv.eu

CCV zorgt al 20 jaar dat Belgische handelaars vlot betalingen kunnen 
ontvangen. Door onze sterke lokale aanpak verplaatsen we ons naadloos 
in de huid van elke klant. Zo ondersteunen wij meer dan 30 000 handela-
ren met de juiste betaalterminal, correcte service en transacties zonder 
abonnementskosten. Jouw CCV terminal kan ook maaltijdcheques ver-
werken! CCV biedt een korting van 100 euro aan bij aankoop of huur van 
een nieuwe betaaloplossing. Voor je transacties werken wij graag een 
voorstel op maat van jouw zaak uit.

DANIS Klaas Gruyaert 
0479 72 29 30

Gratis degustatie bij de slager naar aanleiding van een evenement met 
inbegrip van 10kg gratis vlees

DEVAFLOOR SERNEELS NILS
014/51 54 85
info@devafloor.eu

5% korting op factuurbedrag + 5 l onderhoudsproduct specifiek
voor gietvloeren

DEWECO DE WEERDT FRANK
03/455 56 36
info@deweco.be

5% korting op factuur van uitgevoerde werken

DIBAL Guus Mertens
+32 (0) 471 71 95 63
guus.mertens@dibal.be

Slagersactie weegschaal ijken

DUPONT

DUPONT
NV • SA

like us!
www.facebook.com/dupontnv

                        GEBRUIK ONZE GRATIS PENDELDIENST • UTILISEZ NOTRE NAVETTE GRATUITE 

   Visit Us!
Stand 260

Dupont NV/SA • ‘t Hoge 98 • 8500 Kortrijk
 056 203 209 •  056 22 80 29 • info@dupont.be •  www.dupont.be

PROFESSIONAL EQUIPMENT FOR FOOD HEROES

Advertentie Belgische Beenhouwerij September 2015 220x145mm 20150818.indd   1 18/08/2015   9:16:50

DUPONT NV
056/20 32 09
info@dupont.be

7% afhaalkorting in showroom, niet cumuleerbaar met andere
kortingen of promoties

EASY PAYMENT 
SERVICES BVBA

Deborah De Brabanter  09/394.1.394
www.easypaymentservices.be
www.terminalrent.be
www.pay.be

*SPECIALE AANBIEDING* 
Tot €100,- korting op de aankoop en 25% op de huur alsook:                
1) 1ste jaar gratis service;                
2) Gratis installatie en levering;                
3) Wij verzorgen ook volledig gratis de overstap van uw huidige leveran-
cier naar ons

PARTNER CONTACT KORTING

EDENRED AANSLUITINGEN EDENRED
02/679 55 59
affiliatenetwork-be@edenred.com
www.edenred.be

Slagersactie via www.edenred.be

ELUGIE Bert Ostyn
Bert.elugie@gmail.com
0470 10 45 11
www.elugie.com

Slagersactie

ESSENT

Slagers genieten extra  
van onze energie.

Bij essent.be geloven we dat energie er is om van te genieten, zeker voor zij die 
ons dagelijks laten genieten van hun energie. Net daarom bieden we u als lid van de 
Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers & Traiteurs van België bij essent.be 
een messcherp voordeeltarief op uw aardgas & elektriciteit.

Ook klant worden? Bel ons gerust op 03 270 95 79  
of mail naar slagers@essent.be voor meer informatie! 

essent_slagersvoordeel_297x220nl.indd   1 31/07/15   16:35

Marc Desmet : 
0495/30 10 35

ESSENT TEAM
03/270 95 79
slagers@essent.be

Als lid van de Landsbond krijgt uw beenhouwerij toegang tot het groot-
zakelijk tarief van essent.be. Dit tarief volgt de marktprijzen op de voet 
en is normaal enkel op aanvraag te verkrijgen. Bovendien krijgt u dit 
tarief elke keer opnieuw. U hoeft dit niet aan te vragen, wij brengen dit 
automatisch in orde. Wat krijgt u méér? Een klantendienst die altijd spe-
ciaal voor u klaarstaat. Een antwoord op al uw vragen i.v.m. facturatie? 
Hulp bij uw prijsvergelijking met andere leveranciers? U belt 03 270 95
79 (op weekdagen tussen 9u en 17u) of u mailt wanneer u maar wilt naar 
slagers@essent.be.

FIMATEC DEBRUYNE JELLE
0475/ 68 18 31
jelle@fimatech.be

5% korting

FOODDESK BENIEST CARL
014/58 84 66 
info@fooddesk.be

FoodDESK biedt een totaalpakket aan van producten en diensten waar-
mee handelaren veel tijd/geld besparen en ze in orde worden gebracht 
met de allergenendeclaratie en voedselveiligheid (HACCP). Wees klaar 
voor de toekomst en verdien uw investering gegarandeerd terug via de 
kostprijsberekeningsmodule. Benieuwd hoe u van een last (wetgeving) 
een deugd maakt? Ontdek het snel via onze vernieuwde website: www.
FoodDESK.be
KORTING: Alle beenhouwersbond-leden krijgen een korting van 150€ op 
de opstartkost. Tevens kunnen wij een fikse korting voorzien voor alle 
opleidingen en krijgt u de eerste 2 maanden gratis licentie. Interesse? Wij 
komen graag vrijblijvend even langs.

IMPERIAL MEAT 
PRODUCTS

YOUR FIRST CHOICE

Imperial_logo+slogan_2016.indd   1 03/08/16   16:55

NYN PACKO
09/ 370 03 71
www.imperial.be

Slagersacties

JOYN contact Joyn: 
02/302 73 82

Word lid van hét grootste netwerk van lokale handelaars. Joyn is actief in 
meer dan 8000 handelszaken met meer dan 2 miljoen gebruikers in 
België. Met de Joyn-kaart of applicatie sparen je klanten punten bij elke 
aankoop in je zaak. Joyn biedt u de mogelijkheid om je klanten te binden, 
gegevens te verzamelen, met je klanten te communiceren, klanten laten 
terugkeren en nieuwe klanten aantrekken. Wordt nu lid en ontvang 200 
gratis kaarten!

KONVERT 056/240.153
national.accounts@konvert.be

Een uniforme nationale doorstuurcoëfficiënt van 1,78 als korting
voor de leden van de Landsbond

LEMMENS 
WINKELINRICHTING

www.winkelinrichting.be
Provinciesteenweg 453 
B-2530 Boechout 
Tel. +32(0)3 455 24 90 
info@winkelinrichting.be
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Pieter Nuyts
03/455 24 90
info@winkelinrichting.be

Extra korting op eigen gefabriceerde meubelen

LIMAS GROUP MASSON CHRISTOPHE 
03/298 01 01 
christof.masson@grouplimas.be

Gratis audit en proofing aan (ongedierte bestrijding) + korting
van 15% op de basistarieven

LIXERO

BENT U REEDS OVERGESCHAKELD OP LED-VERLICHTING?

LIXERO fabriceert een compleet assortiment van betaalbare LED-verlichting 
voor verse producten. Door het gebruik van de nieuwste LED-technieken stre-
ven we naar een optimalisatie van uw vers-presentatie en het beheer van uw 
energiekosten. 

Al 35 jaar lang is LIXERO de partner van alle slagerijen in de Benelux voor een 
goede verlichting.

Alle oude spots in iedere slagerij kunnen vervangen worden door het nieuwe 
LED assortiment. Het bestaande plafond blijft ongewijzigd.

Professionele LED verlichting  voor de slagerij heeft niets dan voordelen. Meer 
dan ooit is de vervanging heel betaalbaar geworden. Goede kleurweergave, 
geen UV of infraroodstraling, weinig warmteafgifte. U bespaart meer dan 50% 
op de energiefactuur. En u heeft 5 jaar garantie.

Als u wil monteren wij ook de verlichting in uw slagerij. 

STUUR UW FORMULIER IN VOOR EEN GRATIS OFFERTE
→ carine.vos@landsbond-beenhouwers.be of fax 02/736 64 93 
 
Naam:............................................................ Voornaam:...................................................
Naam slagerij:................................................ Sluitingsdag:................................................
Adres:............................................................ Telefoon:......................................................

Datum:.......................................................... Handtekening:..............................................                                            

Contactpersoon
Luc Cornez

T +32(0)479 565 028

CORNEZ LUC 
0479/56 50 28
retail@lixero.eu

20% korting op brutoprijslijst + gratis bezoek en offerte voor
nieuwe verlichting

LUMINUS Contact facturatie: Kmo.service@
edfluminus.be 078/155 230
Contact commercieel:
kmosales@edfluminus.be
011 246 498  

Ons commercieel KMO team staat steeds voor jullie klaar om een offerte 
op maat te maken. Zowel voor elektriciteit en gas alsook voor onze nieu-
we diensten zoals zonnepanelen, laadpalen en boilers. Met deze nieuwe 
diensten vergroot Luminus uw energie-efficiëntie en laat U besparen op 
uw energieverbruik.

LUNCHBREAK Davy De Witte
lunchbreak@davydewitte.com
0488 35 33 26

10 % korting
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PARTNERLIJST
PARTNER CONTACT KORTING

ALL FIRE SECURITY Laurens Mingneau
T. 056/ 42 32 29
laurens@allfiresecurity.be

5% korting bij bestelling via onze webshop. Dit kan door het ingeven van 
de couponcode: 'landsbond755'. Enkel geldig op bepaalde toestellen

ARAG beenhouwer@arag.be 10% korting op de rechtsbijstand voor uw activiteit als beenhouwer. 
Vraag ons gerust een offerte via mail.

BARO

The brand. The store. The design. 
Your products deserve a perfect 
presentation. Light from BÄRO 
makes the difference: customised 
lighting solutions for stores and 
shops thanks to a wide range of 
luminaires with standard and 
special light colours. Effective and 
innovative thanks to ef� cient LED 
technology.

There are all sorts of lights. 
Because there are all sorts of 
products.

www.baero.com

Peter Renders
peter.renders@baero.com
0031 (0)6-53428436.

50% korting op montage bij aankoop compleet verlichtingsplan

BEE Joren Alossery
0495 74 10 57
Joren.alossery@bee.eu

Vragen over energie? Bij BEE ontvangt u persoonlijk energieadvies en 
betaalt u een marktconforme prijs. Bespaar onmiddellijk op uw energie-
factuur door installatie van zonnepanelen. BEE doet het maatwerk voor 
u! Contacteer ons voor een afspraak. 

BLEIJENBERG DIRK VALKIERS 
03/326 36 00
verkoop@bleijenberg.be

Extra themapunten voor gratis marketing ondersteunende tools!
Nieuw klanten krijgen GRATIS MYQU.TV

BOSSUYT BOSSUYT TOM 
056/36 11 80
tom@bossuytwi.be

Slagersactie via bon in De Blegische Beenhouwerij

BRAGARD SA David Crusti
GSM: 0032(0)470.12.07.38
Tel.: 0032(0)10.75.03.44
david.crustin@bragard.com
www.bragard.com

15% korting op de ganse cataloog

CCV KOEN ROOM 
0475 36 45 84 
k.room@be.ccveu
www.ccv.eu

CCV zorgt al 20 jaar dat Belgische handelaars vlot betalingen kunnen 
ontvangen. Door onze sterke lokale aanpak verplaatsen we ons naadloos 
in de huid van elke klant. Zo ondersteunen wij meer dan 30 000 handela-
ren met de juiste betaalterminal, correcte service en transacties zonder 
abonnementskosten. Jouw CCV terminal kan ook maaltijdcheques ver-
werken! CCV biedt een korting van 100 euro aan bij aankoop of huur van 
een nieuwe betaaloplossing. Voor je transacties werken wij graag een 
voorstel op maat van jouw zaak uit.

DANIS Klaas Gruyaert 
0479 72 29 30

Gratis degustatie bij de slager naar aanleiding van een evenement met 
inbegrip van 10kg gratis vlees

DEVAFLOOR SERNEELS NILS
014/51 54 85
info@devafloor.eu

5% korting op factuurbedrag + 5 l onderhoudsproduct specifiek
voor gietvloeren

DEWECO DE WEERDT FRANK
03/455 56 36
info@deweco.be

5% korting op factuur van uitgevoerde werken

DIBAL Guus Mertens
+32 (0) 471 71 95 63
guus.mertens@dibal.be

Slagersactie weegschaal ijken

DUPONT

DUPONT
NV • SA

like us!
www.facebook.com/dupontnv

                        GEBRUIK ONZE GRATIS PENDELDIENST • UTILISEZ NOTRE NAVETTE GRATUITE 

   Visit Us!
Stand 260

Dupont NV/SA • ‘t Hoge 98 • 8500 Kortrijk
 056 203 209 •  056 22 80 29 • info@dupont.be •  www.dupont.be
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014/58 84 66 
info@fooddesk.be

FoodDESK biedt een totaalpakket aan van producten en diensten waar-
mee handelaren veel tijd/geld besparen en ze in orde worden gebracht 
met de allergenendeclaratie en voedselveiligheid (HACCP). Wees klaar 
voor de toekomst en verdien uw investering gegarandeerd terug via de 
kostprijsberekeningsmodule. Benieuwd hoe u van een last (wetgeving) 
een deugd maakt? Ontdek het snel via onze vernieuwde website: www.
FoodDESK.be
KORTING: Alle beenhouwersbond-leden krijgen een korting van 150€ op 
de opstartkost. Tevens kunnen wij een fikse korting voorzien voor alle 
opleidingen en krijgt u de eerste 2 maanden gratis licentie. Interesse? Wij 
komen graag vrijblijvend even langs.

IMPERIAL MEAT 
PRODUCTS

YOUR FIRST CHOICE

Imperial_logo+slogan_2016.indd   1 03/08/16   16:55

NYN PACKO
09/ 370 03 71
www.imperial.be

Slagersacties

JOYN contact Joyn: 
02/302 73 82

Word lid van hét grootste netwerk van lokale handelaars. Joyn is actief in 
meer dan 8000 handelszaken met meer dan 2 miljoen gebruikers in 
België. Met de Joyn-kaart of applicatie sparen je klanten punten bij elke 
aankoop in je zaak. Joyn biedt u de mogelijkheid om je klanten te binden, 
gegevens te verzamelen, met je klanten te communiceren, klanten laten 
terugkeren en nieuwe klanten aantrekken. Wordt nu lid en ontvang 200 
gratis kaarten!

KONVERT 056/240.153
national.accounts@konvert.be

Een uniforme nationale doorstuurcoëfficiënt van 1,78 als korting
voor de leden van de Landsbond

LEMMENS 
WINKELINRICHTING

www.winkelinrichting.be
Provinciesteenweg 453 
B-2530 Boechout 
Tel. +32(0)3 455 24 90 
info@winkelinrichting.be
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Pieter Nuyts
03/455 24 90
info@winkelinrichting.be

Extra korting op eigen gefabriceerde meubelen

LIMAS GROUP MASSON CHRISTOPHE 
03/298 01 01 
christof.masson@grouplimas.be

Gratis audit en proofing aan (ongedierte bestrijding) + korting
van 15% op de basistarieven

LIXERO

BENT U REEDS OVERGESCHAKELD OP LED-VERLICHTING?

LIXERO fabriceert een compleet assortiment van betaalbare LED-verlichting 
voor verse producten. Door het gebruik van de nieuwste LED-technieken stre-
ven we naar een optimalisatie van uw vers-presentatie en het beheer van uw 
energiekosten. 

Al 35 jaar lang is LIXERO de partner van alle slagerijen in de Benelux voor een 
goede verlichting.

Alle oude spots in iedere slagerij kunnen vervangen worden door het nieuwe 
LED assortiment. Het bestaande plafond blijft ongewijzigd.

Professionele LED verlichting  voor de slagerij heeft niets dan voordelen. Meer 
dan ooit is de vervanging heel betaalbaar geworden. Goede kleurweergave, 
geen UV of infraroodstraling, weinig warmteafgifte. U bespaart meer dan 50% 
op de energiefactuur. En u heeft 5 jaar garantie.

Als u wil monteren wij ook de verlichting in uw slagerij. 

STUUR UW FORMULIER IN VOOR EEN GRATIS OFFERTE
→ carine.vos@landsbond-beenhouwers.be of fax 02/736 64 93 
 
Naam:............................................................ Voornaam:...................................................
Naam slagerij:................................................ Sluitingsdag:................................................
Adres:............................................................ Telefoon:......................................................

Datum:.......................................................... Handtekening:..............................................                                            

Contactpersoon
Luc Cornez

T +32(0)479 565 028

CORNEZ LUC 
0479/56 50 28
retail@lixero.eu

20% korting op brutoprijslijst + gratis bezoek en offerte voor
nieuwe verlichting

LUMINUS Contact facturatie: Kmo.service@
edfluminus.be 078/155 230
Contact commercieel:
kmosales@edfluminus.be
011 246 498  

Ons commercieel KMO team staat steeds voor jullie klaar om een offerte 
op maat te maken. Zowel voor elektriciteit en gas alsook voor onze nieu-
we diensten zoals zonnepanelen, laadpalen en boilers. Met deze nieuwe 
diensten vergroot Luminus uw energie-efficiëntie en laat U besparen op 
uw energieverbruik.

LUNCHBREAK Davy De Witte
lunchbreak@davydewitte.com
0488 35 33 26

10 % korting
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PARTNER CONTACT KORTING

LUX. Jeroen Schellekens
0472 25 52 57
www.luxverlichting.be

10 % korting voor onze leden

MEAT TIME Henk De Vlieger
0496/36 87 15 
devliegerhenk@msn.com

200 € korting bij aankoop van de afhaalfrigo. Niet cumuleerbaar met 
andere acties.

MEDIWET Ann Van Eenooghe
09/221.06.07
ann.van.eenooghe@mediwet.be

Uw voordeel geen opstartkosten, geen administratieve jaarbijdrage/
beheersbijdrage voor leden van de Landsbond.

MY FLEXI-JOB Dave Peeters
dave@myflexijob.be
Tel: 0468/35.78.85

Exclusieve korting voor onze leden bij My Flexi-Job
Wil jij in jouw slagerij ook starten met flexi-jobs? Surf dan zeker eens 
naar www.myflexijob.be. Daar vind je alle informatie over werken met 
flexi-jobs én meer dan 10.000 kandidaten in heel Vlaanderen die op zoek 
zijn naar een flexi-job. En als lid van de Landsbond Beenhouwers krijg je 
er een exclusieve korting van  10% op jouw vacatures. Hiervoor stuur je 
een mailtje naar info@myflexijob.be met vermelding van jouw lidnummer. 
Veel succes!

MY QU tV VALCKIERS MICHAEL
0473/ 43 86 85
michael@valkiersmarketing.be

€ 200 korting bij aankoop van een starters- pakket

MFC KOELPLATEN MISSANT ANNICK
0477/67 53 07
monheimfoodcontact@skynet.be

GRATIS LEVERING OVER HEEL BELGIE

NESTOR Dries Dewitte 
056/98.07.96 - 0497/37.78.40
www.nestor.be

De leden van de Landsbond ontvangen € 1 korting op elk gepresteerd 
uur door de medewerker onder flexi-job statuut.

PLUS DEALS Contacteer PlusDeals via info@plus-
deals.be of 016/295805

Vermeld actie Ledenkaart Landsbond 
der Beenhouwers
Wij komen graag bij u langs voor 
meer uitleg & een demo

Een voordelig klantenbindingsysteem ten behoeve van aangesloten leden
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpKen uw klanten door uitgebreide rap-
portage mogelijkheden
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpModerne communicatie met uw leden 
en klanten via mail en app messaging
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpBehalve klantenkaart, ook uitbreid-
baar voor cadeaubonnen, stempelkaarten, kortingacties.
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpGeen investeringen nodig, maar 
gebruik van bestaande PC, tablet of online kassasysteem
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpSnelheid van toekennen van kortin-
gen (1 seconde per transactie) door integratie mogelijkheden
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpBehalve kaart, ook gratis app
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpKeuze tussen open of gepersonali-
seerd spaarsysteem
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpGebruiksgemak voor handelaar en 
klant
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpModerne uitstraling

QUALITY GUARD VAN GIERDEGOIM
051/ 49 49 51
wim@qguard.be

Iedere nieuwe Quality Guard klant, aangesloten bij de Landsbond (vanaf 
1/7/2016) krijgt de eerste drie maanden gratis gebruik van de app licentie 
pro (jaarwaarde € 600) (niet cumuleerbaar met andere gratis gebruik peri-
ode acties) - Voor nieuwe leden van de Landsbond zal deze gratis periode 
6 maanden bedragen. Op de jaarlijkse huur zal met € 25 of 4% korting krij-
gen indien men lid is van de Landsbond. Per bijkomende dienst die men 
neemt, zal de huur telkens met € 25 dalen bvb certificatie, temperatuur-
sensoren, jaarlijkse opleiding, … Bij het uitbesteden van ongediertebestrij-
ding in combinatie met deze app én de bovenvermelde diensten zal bij 
overname van het bestand preventief contract (mits voorlegging laatste 
factuur) het eerste jaar gratis zijn ten belope van het bestaande bedrag.

RANDSTAD NANCY NAVEAU
Commercial Consultant
02/472 88 21
nancy.naveau@randstad.be

Persoonlijke aanpak + gereduceerd tarief

REALCO AYMAN AMIN
GSM: +32 473 96 36 68
Tel +32 (0)10453000
ayman@realco.be

5% korting (vanaf € 250)

PARTNER CONTACT KORTING

REJO REJO: VERBEKE RIK
09/385 56 15
Rik.Verbeke@solina-group.eu
DEGENS: 09/243 71 23 
degens@solina-group.eu

Slagersactie via bon in de Belgische Beenhouwerij

SD WORX PEETERS JOAN
03/220 26 28
joan.peeters@sdworks.com

Zie website www.bb-bb.be

SECUREX CLAUDINE DECLERCQ
Claudine.Declercq@securex.be
+32 56 23 68 78
+32 476 96 52 14

Gunsttarief Sociaal Secretariaat (korting van 40 % of meer op normaal 
tarief) -30 tot 50 euro korting indien 3-4-5 van de onderstaande diensten 
door Securex ondernemingsloket voor u in orde worden gebracht: Btw-
activatie, btw-wijziging of btwstopzetting aangifte SABAM: voor muziek 
in uw winkel (vergoeding aan de auteur van de muziek) aangifte billijke 
vergoeding: voor muziek in uw winkel (vergoeding aan de producent en 
de uitvoerende artiest van de muziek) vergunning FAVV Vergunning 
spekslager-beenhouwer -speciale tarieven arbeidsongevallen en 24/24 
type basis wet voor de zelfstandige zaakvoerder -10 % korting op het 
normaal tarief van een collectief outplacement. Administratieve jaarbij-
drage voor leden van de Landsbond: € 100. (is een korting van € 95 voor 
onze leden)

SUEZ PHILIP NEYT
+32(0) 473 497 185
philip.neyt@suez.com

Minimum 5% korting op huidige factuur (te bepalen na overleg
exclusief dierlijk afval) + optimalisatie ivm vlarem of andere wetgeving).

SUMMIT Filip Van Damme
050/23.19.60
info@summitretail.be

Korting/slagersactie

SODEXO MORADE R’GHIF 
02/547.55.88
affiliates-sodexocard.be@sodexo.com
http://be.benefits-rewards.sodexo.com/nl

Een voordeeltarief voor de aanvaarding van maaltijdcheques. 
Standaardtarief 1,5% met een minimum van €0,10 en transacties boven 
de €10 aan € 0,65. Voordeeltarief 1,4% in plaats van 1,5%. 
Voor bestaande klanten, lid van de Landsbond : de commissietarie-
ven die vandaag boven 1,5% zitten (door de indexeringen)zullen, op 
vraag van de leden, aangepast worden naar 1,5%  (excl.BTW) met 
een min. van  € 0,10 zonder terugwerkende kracht. Deze aanpassing 
zal klaar zijn vanaf 1 november 2018.
Dit is een uitzonderlijke, éénmalige geste van Sodexo. Vanaf januari 
2020 zal de eerstvolgende indexering zijn.
De slager moet dit zelf aanvragen bij Sodexo, het zal niet automa-
tisch gebeuren!

SODIBE GYSEL KAREL
03/236 68 06
karel@sodibe.be

Vaste dossierbeheerder, alles in prijs en 10% korting op de administratie-
kosten.

SYNTRA WEST Bram Lemmens
078 353 653
info@syntrawest.be

5% korting op alle Syntra West opleidingen bedoeld voor de slager-trai-
teur

TOTAL Vanessa Sim
+32 (0)2 233 37 41
Vanessa.sim@total.com

Opgelet! geen korting op gas-en elektriciteitscontracten
Tankkaart: geen abokosten en korting op de officiële brandstofprijs: 
8€ct/liter in één Total station naar keuze of 5€ct/liter in
stations Belgisch Total netwerk.

VALENTYN VALENTYN MICHEL
02/569 93 31
michel@mte-valentyn.be

8% korting voor bestellingen die in onze showroom worden afgehaald en 
besteld.
Dit uiteraard niet cumuleerbaar met alle andere acties.

VAN ENGELANDT
w 

Van Engelandt

Rue Ropsy Chaudron Straat 83

1070 Bruxelles/Brussel

Tel: 02 521 63 06

Fax: 02 522 11 24

info@vanengelandt.com 

www.vanengelandt.com

Een wereld van kwaliteitsvlees

sinds 1968

VANDENBUSSCHE KATLEEN
02/521 63 06
info@vanengelandt.com

5% korting

VANHEEDE VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP
VANHEEDE CAROLINE
056/ 52 16 31
caroline.vanheede@vanheede.com

Gratis afvalscan en verbetervoorstel op maat van het bedrijf ifv van 
Vlarema-wetgeving
- optimale recyclagegarantie - gratis toegang tot uw online afvaldossier 
myVanheede

PARTNERLIJST-NL.indd   4-5 1/04/19   16:19
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PARTNER CONTACT KORTING

LUX. Jeroen Schellekens
0472 25 52 57
www.luxverlichting.be

10 % korting voor onze leden

MEAT TIME Henk De Vlieger
0496/36 87 15 
devliegerhenk@msn.com

200 € korting bij aankoop van de afhaalfrigo. Niet cumuleerbaar met 
andere acties.

MEDIWET Ann Van Eenooghe
09/221.06.07
ann.van.eenooghe@mediwet.be

Uw voordeel geen opstartkosten, geen administratieve jaarbijdrage/
beheersbijdrage voor leden van de Landsbond.

MY FLEXI-JOB Dave Peeters
dave@myflexijob.be
Tel: 0468/35.78.85

Exclusieve korting voor onze leden bij My Flexi-Job
Wil jij in jouw slagerij ook starten met flexi-jobs? Surf dan zeker eens 
naar www.myflexijob.be. Daar vind je alle informatie over werken met 
flexi-jobs én meer dan 10.000 kandidaten in heel Vlaanderen die op zoek 
zijn naar een flexi-job. En als lid van de Landsbond Beenhouwers krijg je 
er een exclusieve korting van  10% op jouw vacatures. Hiervoor stuur je 
een mailtje naar info@myflexijob.be met vermelding van jouw lidnummer. 
Veel succes!

MY QU tV VALCKIERS MICHAEL
0473/ 43 86 85
michael@valkiersmarketing.be

€ 200 korting bij aankoop van een starters- pakket

MFC KOELPLATEN MISSANT ANNICK
0477/67 53 07
monheimfoodcontact@skynet.be

GRATIS LEVERING OVER HEEL BELGIE

NESTOR Dries Dewitte 
056/98.07.96 - 0497/37.78.40
www.nestor.be

De leden van de Landsbond ontvangen € 1 korting op elk gepresteerd 
uur door de medewerker onder flexi-job statuut.

PLUS DEALS Contacteer PlusDeals via info@plus-
deals.be of 016/295805

Vermeld actie Ledenkaart Landsbond 
der Beenhouwers
Wij komen graag bij u langs voor 
meer uitleg & een demo

Een voordelig klantenbindingsysteem ten behoeve van aangesloten leden
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpKen uw klanten door uitgebreide rap-
portage mogelijkheden
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpModerne communicatie met uw leden 
en klanten via mail en app messaging
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpBehalve klantenkaart, ook uitbreid-
baar voor cadeaubonnen, stempelkaarten, kortingacties.
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpGeen investeringen nodig, maar 
gebruik van bestaande PC, tablet of online kassasysteem
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpSnelheid van toekennen van kortin-
gen (1 seconde per transactie) door integratie mogelijkheden
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpBehalve kaart, ook gratis app
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpKeuze tussen open of gepersonali-
seerd spaarsysteem
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpGebruiksgemak voor handelaar en 
klant
· www.bb-bb.be/Plusdeals-1p92.phpModerne uitstraling

QUALITY GUARD VAN GIERDEGOIM
051/ 49 49 51
wim@qguard.be

Iedere nieuwe Quality Guard klant, aangesloten bij de Landsbond (vanaf 
1/7/2016) krijgt de eerste drie maanden gratis gebruik van de app licentie 
pro (jaarwaarde € 600) (niet cumuleerbaar met andere gratis gebruik peri-
ode acties) - Voor nieuwe leden van de Landsbond zal deze gratis periode 
6 maanden bedragen. Op de jaarlijkse huur zal met € 25 of 4% korting krij-
gen indien men lid is van de Landsbond. Per bijkomende dienst die men 
neemt, zal de huur telkens met € 25 dalen bvb certificatie, temperatuur-
sensoren, jaarlijkse opleiding, … Bij het uitbesteden van ongediertebestrij-
ding in combinatie met deze app én de bovenvermelde diensten zal bij 
overname van het bestand preventief contract (mits voorlegging laatste 
factuur) het eerste jaar gratis zijn ten belope van het bestaande bedrag.

RANDSTAD NANCY NAVEAU
Commercial Consultant
02/472 88 21
nancy.naveau@randstad.be

Persoonlijke aanpak + gereduceerd tarief

REALCO AYMAN AMIN
GSM: +32 473 96 36 68
Tel +32 (0)10453000
ayman@realco.be

5% korting (vanaf € 250)

PARTNER CONTACT KORTING

REJO REJO: VERBEKE RIK
09/385 56 15
Rik.Verbeke@solina-group.eu
DEGENS: 09/243 71 23 
degens@solina-group.eu

Slagersactie via bon in de Belgische Beenhouwerij

SD WORX PEETERS JOAN
03/220 26 28
joan.peeters@sdworks.com

Zie website www.bb-bb.be

SECUREX CLAUDINE DECLERCQ
Claudine.Declercq@securex.be
+32 56 23 68 78
+32 476 96 52 14

Gunsttarief Sociaal Secretariaat (korting van 40 % of meer op normaal 
tarief) -30 tot 50 euro korting indien 3-4-5 van de onderstaande diensten 
door Securex ondernemingsloket voor u in orde worden gebracht: Btw-
activatie, btw-wijziging of btwstopzetting aangifte SABAM: voor muziek 
in uw winkel (vergoeding aan de auteur van de muziek) aangifte billijke 
vergoeding: voor muziek in uw winkel (vergoeding aan de producent en 
de uitvoerende artiest van de muziek) vergunning FAVV Vergunning 
spekslager-beenhouwer -speciale tarieven arbeidsongevallen en 24/24 
type basis wet voor de zelfstandige zaakvoerder -10 % korting op het 
normaal tarief van een collectief outplacement. Administratieve jaarbij-
drage voor leden van de Landsbond: € 100. (is een korting van € 95 voor 
onze leden)

SUEZ PHILIP NEYT
+32(0) 473 497 185
philip.neyt@suez.com

Minimum 5% korting op huidige factuur (te bepalen na overleg
exclusief dierlijk afval) + optimalisatie ivm vlarem of andere wetgeving).

SUMMIT Filip Van Damme
050/23.19.60
info@summitretail.be

Korting/slagersactie

SODEXO MORADE R’GHIF 
02/547.55.88
affiliates-sodexocard.be@sodexo.com
http://be.benefits-rewards.sodexo.com/nl

Een voordeeltarief voor de aanvaarding van maaltijdcheques. 
Standaardtarief 1,5% met een minimum van €0,10 en transacties boven 
de €10 aan € 0,65. Voordeeltarief 1,4% in plaats van 1,5%. 
Voor bestaande klanten, lid van de Landsbond : de commissietarie-
ven die vandaag boven 1,5% zitten (door de indexeringen)zullen, op 
vraag van de leden, aangepast worden naar 1,5%  (excl.BTW) met 
een min. van  € 0,10 zonder terugwerkende kracht. Deze aanpassing 
zal klaar zijn vanaf 1 november 2018.
Dit is een uitzonderlijke, éénmalige geste van Sodexo. Vanaf januari 
2020 zal de eerstvolgende indexering zijn.
De slager moet dit zelf aanvragen bij Sodexo, het zal niet automa-
tisch gebeuren!

SODIBE GYSEL KAREL
03/236 68 06
karel@sodibe.be

Vaste dossierbeheerder, alles in prijs en 10% korting op de administratie-
kosten.

SYNTRA WEST Bram Lemmens
078 353 653
info@syntrawest.be

5% korting op alle Syntra West opleidingen bedoeld voor de slager-trai-
teur

TOTAL Vanessa Sim
+32 (0)2 233 37 41
Vanessa.sim@total.com

Opgelet! geen korting op gas-en elektriciteitscontracten
Tankkaart: geen abokosten en korting op de officiële brandstofprijs: 
8€ct/liter in één Total station naar keuze of 5€ct/liter in
stations Belgisch Total netwerk.

VALENTYN VALENTYN MICHEL
02/569 93 31
michel@mte-valentyn.be

8% korting voor bestellingen die in onze showroom worden afgehaald en 
besteld.
Dit uiteraard niet cumuleerbaar met alle andere acties.

VAN ENGELANDT
w 

Van Engelandt

Rue Ropsy Chaudron Straat 83

1070 Bruxelles/Brussel

Tel: 02 521 63 06

Fax: 02 522 11 24

info@vanengelandt.com 

www.vanengelandt.com

Een wereld van kwaliteitsvlees

sinds 1968

VANDENBUSSCHE KATLEEN
02/521 63 06
info@vanengelandt.com

5% korting

VANHEEDE VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP
VANHEEDE CAROLINE
056/ 52 16 31
caroline.vanheede@vanheede.com

Gratis afvalscan en verbetervoorstel op maat van het bedrijf ifv van 
Vlarema-wetgeving
- optimale recyclagegarantie - gratis toegang tot uw online afvaldossier 
myVanheede
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Marktberichten van de prijzen voor levend vee 
MAXIMUMPRIJZEN ZOALS VASTGESTELD OP DE HIERNA VERMELDE MARKTEN

RUNDEREN De prijzen zijn aangeduid in EUR/kg
Week 10/2019 Week 11/2019 Week 12/2019 Week 13/2019

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

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

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

Vaarzen dikbil 2,75 - 3,05 2,75 - 3,05 2,75 - 3,05 2,75 - 3,05

OPMERKINGEN

Week 10/2019 Kalme aanvoer - stabiele verkoop

Week 11/2019 Kalme aanvoer - vlottere verkoop
Week 12/2019 Kalme aanvoer - stabiele verkoop
Week 13/2019 Kalme aanvoer - stabiele verkoop

20 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 

PARTNER CONTACT KORTING

VERSTEGEN Geert Vermeersch.
015/21 09 75
gvermeersch@verstegen.be

Slagersactie via bon in De Belgische Beenhouwerij

WAUTERS PLASTICS WAUTERS NICO
071/60 04 00
nw@plasticswauters.be

- 5% bij aankopen van minder dan € 25, - 10% vanaf aankopen van + €25 
met uitzondering van -15% op aanko- pen boven € 75 in rubriek sanitaire 
benodigdheden zoals buizen, aflopen etc., -5% op afsluitingen bekaert, - 
5% op tuinmeubelen, -5% op filmrollen en rollen in polyethylene. geen 
prijskorting op afprijzingen of speciale aanbiedingen.

WIMAG

Aalterseweg 70
9910 Knesselare

+32 (0)9 374 57 15
+32 (0)9 374 05 37

info@wimag.be
www.wimag.be

WINKELINRICHTING
TOONBANKEN
KOELING

T
F

MEVR. CARREBROUCK KATHY
TEL 093745715 - 
FAX 093740537
info@wimag.be

Slagersactie

WORLDLINE 078/150061
infosales@worldline.com

2 maanden gratis huur toestel of 20% op aankoopbedrag toestel, tarieven 
van mobiele betalingen zullen gelijk zijn aan de
betalingen op de terminal. (Tijdelijk 30% omwisseling toestel)

WALIBI-BELLEWAERDE-
AQUALIBI

www.tickets-for-parks.be

ZENOBE BENOIT HAESEBROUCK
savemoney(at)zenobe.energy
tel: +32 (0) 4 290 00 03

Zenobe stelt aan de leden van de Landbond voor om gratis en zonder 
enige bijkomende verplichting een energiebalans uit te voeren.
De balans richt zich op de volgende punten:
1. Energieaankoop
Analyse van de factuur, risico-en verbruiksprofiel. Aanbevelingen en com-
mercieel voorstel.
Voordeel: Elk lid ontvangt  bij het onderschrijven van een leveringscon-
tract een aankoopbon ter waarde van € 50 voor de aankoop van ledver-
lichting op de webiste van onze partner win4led.be
2. Vermindering van het verbruik.
- Monitoring van de verbruiksposten (essentieel voor klanten die gebruik 
maken van  hoogspanning)
Voordeel: 10% op het materiaal en de plaatsing
- Studie voor het optimaliseren van de verlichting, voorstel  van 
LEDoplossing aangepast aan de beenhouwerij met een berekening van 
terugverdieneffect op de investering
Voordeel: 10% op het materiaal en de plaatsing
- Haalbaarheidsstudie wat betreft de plaatsing van zonne-energie met 
berekening van terugverdieneffect op de investering
Voordeel: 5% op het materiaal en de plaatsing

PARTNERLIJST-NL.indd   6 1/04/19   16:19
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Frankfurt am Main

DE FOCUS 
OP HET 
AMBACHT
Bezorg uzelf een perfect overzicht van de 
topthema’s van het ambachtelijk slagersvak: 
van de nieuwste digitale ontwikkelingen en de 
meest hoogwaardige productiekwaliteit tot aan 
de foodtrends van dit moment. En er zijn naast 
de exclusieve, speciaal voor de vakman opgezette 
rondleidingen ook echte publiektrekkers, zoals de 
internationale kwaliteitswedstrijden.

www.iffa.com

info@belgium.messefrankfurt.com

GA GRATIS NAAR 
IFFA 2019

… ’s werelds belangrijkste vakbeurs voor  
de internationale vleesindustrie van  

4 TOT EN MET 9 MEI 2019 IN FRANKFURT AM MAIN. 
Op een beursoppervlakte van zo’n 7 hallen  

zullen de nieuwste innovaties en trends uit alle  
fases van de procesketen te zien zijn. Dit van  

het slachten en verwerken tot en met het  
verpakken en het verkopen van vlees.

Meer dan 1.000 internationale 
exposanten, waaronder een 
25 tal Belgische bedrijven, zullen 
op de IFFA 2019 vakbeurs 
opnieuw de laatste nieuwigheden 
en innovaties binnen de branche 
presenteren. 

Als lezer van de Belgische Beenhouwerij kan u uw gratis 
toegangsticket (dagticket) via e-mail aanvragen.

20 GRATIS DAGTICKETS
Om uw gratis ticket te ontvangen dient u een mailtje te sturen
aan kristof.nelis@belgium.messefrankfurt.com met als onder-
werp “gratis IFFA dagticket – Belgische Beenhouwerij”. 
U krijgt dan via e-mail een code toegestuurd die u online kan 
omwisselen in een dagticket.

Gedurende de beurs verlenen deze tickets, indien gepersonali-
seerd op naam van de gebruiker, eveneens gratis transport 
met het openbaar vervoer in Frankfurt am Main (RMV net-
werk).

UW REIS NAAR FRANKFURT - OP 1 DAG HEEN & TERUG MET 
DE ICE TREINEN!
Dankzij de rechtstreekse ICE-hogesnelheidstrein is een beurs-
bezoek nu op 1 dag mogelijk. 4x per dag spoort er een ICE 
tussen Brussel Zuid en Frankfurt am Main. De eerste ICE  
verlaat Brussel Zuid om 06h25 en bereikt Frankfurt om 09h30. 
De laatste directe terugreis is mogelijk om 18h29 en komt aan 
te Brussel om 21h30. Voor meer informatie kan u terecht  
op de website www.nmbs.be 
 
Wij kijken ernaar uit u in Frankfurt te mogen verwelkomen!

Mr. Kristof Nelis
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Frankfurt am Main

DE FOCUS 
OP HET 
AMBACHT
Bezorg uzelf een perfect overzicht van de 
topthema’s van het ambachtelijk slagersvak: 
van de nieuwste digitale ontwikkelingen en de 
meest hoogwaardige productiekwaliteit tot aan 
de foodtrends van dit moment. En er zijn naast 
de exclusieve, speciaal voor de vakman opgezette 
rondleidingen ook echte publiektrekkers, zoals de 
internationale kwaliteitswedstrijden.

www.iffa.com

info@belgium.messefrankfurt.com

PARTNER CONTACT KORTING

VERSTEGEN Geert Vermeersch.
015/21 09 75
gvermeersch@verstegen.be

Slagersactie via bon in De Belgische Beenhouwerij

WAUTERS PLASTICS WAUTERS NICO
071/60 04 00
nw@plasticswauters.be

- 5% bij aankopen van minder dan € 25, - 10% vanaf aankopen van + €25 
met uitzondering van -15% op aanko- pen boven € 75 in rubriek sanitaire 
benodigdheden zoals buizen, aflopen etc., -5% op afsluitingen bekaert, - 
5% op tuinmeubelen, -5% op filmrollen en rollen in polyethylene. geen 
prijskorting op afprijzingen of speciale aanbiedingen.

WIMAG

Aalterseweg 70
9910 Knesselare

+32 (0)9 374 57 15
+32 (0)9 374 05 37

info@wimag.be
www.wimag.be

WINKELINRICHTING
TOONBANKEN
KOELING

T
F

MEVR. CARREBROUCK KATHY
TEL 093745715 - 
FAX 093740537
info@wimag.be

Slagersactie

WORLDLINE 078/150061
infosales@worldline.com

2 maanden gratis huur toestel of 20% op aankoopbedrag toestel, tarieven 
van mobiele betalingen zullen gelijk zijn aan de
betalingen op de terminal. (Tijdelijk 30% omwisseling toestel)

WALIBI-BELLEWAERDE-
AQUALIBI

www.tickets-for-parks.be

ZENOBE BENOIT HAESEBROUCK
savemoney(at)zenobe.energy
tel: +32 (0) 4 290 00 03

Zenobe stelt aan de leden van de Landbond voor om gratis en zonder 
enige bijkomende verplichting een energiebalans uit te voeren.
De balans richt zich op de volgende punten:
1. Energieaankoop
Analyse van de factuur, risico-en verbruiksprofiel. Aanbevelingen en com-
mercieel voorstel.
Voordeel: Elk lid ontvangt  bij het onderschrijven van een leveringscon-
tract een aankoopbon ter waarde van € 50 voor de aankoop van ledver-
lichting op de webiste van onze partner win4led.be
2. Vermindering van het verbruik.
- Monitoring van de verbruiksposten (essentieel voor klanten die gebruik 
maken van  hoogspanning)
Voordeel: 10% op het materiaal en de plaatsing
- Studie voor het optimaliseren van de verlichting, voorstel  van 
LEDoplossing aangepast aan de beenhouwerij met een berekening van 
terugverdieneffect op de investering
Voordeel: 10% op het materiaal en de plaatsing
- Haalbaarheidsstudie wat betreft de plaatsing van zonne-energie met 
berekening van terugverdieneffect op de investering
Voordeel: 5% op het materiaal en de plaatsing
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Paastijd, eitijd!
PAASTIJD, EITIJD: LEKKER VAN BIJ ONS

PAASBROOD MET EI

22 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 

ZIN IN EI?
Met ei kan je eindeloos variëren en creatief zijn. Denk aan 
eitjes ’s morgens in een heerlijke omelet, ’s middags aan een 
eisalade op toast, en ’s avonds aan een lekkere quiche. Of tij-
dens het weekend een zachtgekookt eitje bij het ontbijt?Een 
eitje kan er altijd in en dat is niet verwonderlijk: eieren zijn 
gezond, goedkoop en gemakkelijk te bereiden.

ONMISBAAR IN EEN GEZONDE VOEDING
Eieren vormen een hoogwaardige bron van voedingstoffen. Ze 
zijn voornamelijk opgebouwd uit eiwitten of proteïnen. Die 
zijn onmisbaar in een evenwichtige, gezonde voeding. Ze zijn 
noodzakelijk voor de opbouw van onze weefsels en de 
instandhouding ervan.

Bovendien bevat een ei gemiddeld 1,7g verzadigde vetten en 
4,2g onverzadigde vetten. Meer dan de helft dus van het vet 
in een ei is enkelvoudig of meervoudig onverzadigd. Deze vet-
ten helpen het risico op hart- en vaatziekten verkleinen. 

Dat eieren het cholesterolgehalte verhogen, is al geruime tijd 
achterhaald. De zogenaamde verhoging van cholesterol is toe 
te schrijven aan verhoging van de goede cholesterol: de zoge-
naamde HDL-cholesterol. Een heleboel factoren bepalen of het 
slecht cholesterol-gehalte stijgt. De vetzuursamenstelling van 
de voeding is daar een van. Er zijn zelfs eieren op de markt 
met een verbeterde vetzuursamenstelling. 

Bovendien bevatten eieren veel vitamines, zijn ze een bron 
van ijzer en caloriearm.
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PAASTIJD, EITIJD: LEKKER VAN BIJ ONS

PAASBROOD MET EI
TYPE
Ontbijt

THEMA
Brunch
 
KOKEN MET KINDEREN
 
PASEN
AANTAL PERSONEN 4
(VOOR)BEREIDINGSTIJD(25) 20
Originele broodjes zijn leuk én lekker. Dit paasbrood scoort 
ongetwijfeld bij de kleinsten aan tafel. 

INGREDIËNTEN
220 g bloem
1 tl bakpoeder
20 g boter
5 eieren
90 ml lauwe melk
30 g suiker
zwarte rozijnen
zout

RECEPT
Maak het brooddeeg. Kneed een soepel deeg met de bloem, 
het bakpoeder, de boter, een 1/2 geklutst ei, melk, snuf zout en 
suiker. Prik in de 4 eieren een gaatje met behulp van een naald 
of kopspeld.

Haantjesbrood
Verdeel het deeg in 4 porties en rol er bolletjes van. Rol elk bol-
letje uit zodat je aan de ene kant een smalle en aan de ander 
kant een brede kant hebt. In het midden over de lengte maak je 
een horizontale inkeping waar een ei in de lengte in past. Leg 
het ei in de inkeping en trek nu voorzichtig de linker en de rech-
terkant van het deeg naar boven. Vorm van het smalle stuk deeg 
een kopje door het puntje van het deeg naar buiten te leggen 
zodat er een snaveltje ontstaat. Rek de brede kant voorzichtig 
naar boven uit voor de staart. Knip nu in de rand van het deeg 
op de plek van het 'kammetje' een aantal keer met de schaar in, 
alsook aan de achterkant in de staart. Rek daarna het ingeknipte 
deeg tussen duim en wijsvinger voor het kammetje naar boven 
en voor de staart naar de zijkant. Maak een gaatje op de plek 
van het oogje en leg daar een rozijntje in.

Vlechtbrood
Verdeel het deeg in 4 porties en rol er bolletjes van. Rol elk bol-
letje uit tot een dunne lap op een met bloem bestoven aanrecht. 
Rol de lap op en druk een iets plat. Snijd de rol in de lengte in 3 
repen, maak de slierten bovenaan vast en vlecht tot het einde. 
Maak van de vlecht een rondje en leg op een met bakpapier 
beklede bakplaat. Druk het uiteinde ligt aan. Leg het ei in het 
midden van de krans. Herhaal dit zodat al het deeg op is.

In de oven
Verwarm de oven voor op 170°C.
Bestrijk de broodjes met het resterende losgeklopt ei en bak 
20 minuten in de oven.

GEVULDE EITJES MET ROEREI

TYPE
Ontbijt

THEMA
Brunch
 
ONTBIJT
AANTAL PERSONEN 4
BEREIDINGSTIJD25
Op zoek naar een origineel ontbijt of aperitiefhapje? Dit recept 
voor gevulde eitjes in 3 verschillende smaken is precies wat je 
zoekt. Makkelijk, snel, en k-ei-lekker! 

INGREDIËNTEN
Roerei met garnaaltjes:
4 eieren
120 g gepelde Noordzeegarnalen
bakboter
truffelolie
geutje room
blokje parmezaanse kaas
4 lepeltjes zure room
bieslook
zure room
peper en zout

Roerei met ham en kerstomaatjes:
4 eieren
30 ml melk
peper en zout
bakboter
2 plakjes gekookte Meesterlyck-ham
125 g kerstomaatjes
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50 g cottagecheese
tuinkers

Roerei met spinazie en geitenkaas:
4 eieren
30 ml melk
100 g spinazie
peper en zout
nootmuskaat
bakboter
100 g zachte geitenkaas
geroosterde noten/pitten
 
RECEPT
Roerei met garnaaltjes:
Klop de eitjes los met een geutje truffelolie en wat room. Kruid 
met peper en zout en meng de Noordzeegarnalen onder het 
geheel. Smelt een klontje boter in de pan, giet er het mengsel 
in en blijf roeren. 
Let op: het roerei niet droog uitbakken, zorg dat het nog nat 
blijft. Vul eierdopjes met het roerei en schik kleine nootjes van 
zure room op het ei. Werk af met enkele grove schilfers 
Parmezaanse kaas en 2 takjes bieslook. 

Roerei met ham en kerstomaatjes: 
Klop de eitjes los met de melk en kruid peper en zout.
Snijd de kerstomaatjes in 4 en snijd de ham in fijne stukjes. 
Meng dit onder het eimengsel. Smelt een klontje boter in de 
pan, giet er het mengsel in en blijf roeren.

Let op: het roerei niet droog uitbakken, zorg dat het nog nat 
blijft. Roer er tot slot de cottagecheese door. Vul de eierdopjes 
met het roerei en werk af met enkele takjes tuinkers.`

Roerei met spinazie en geitenkaas:
Was en droog de spinazie. Snijd de spinazieblaadjes in kleine 
stukken. Klop de eitjes los met de melk en kruid met peper en 
zout. Meng de spinazie onder het eiermengsel. Verkruimel de 
geitenkaas en voeg toe. Smelt een klontje boter in de pan, giet 
er het mengsel in en blijf roeren. Let op: het roerei niet droog 
uitbakken, zorg dat het nog nat blijft. Vul de eierdopjes met 
het roerei en werk af met enkele geroosterde noten/pitten.
¹

DUTCH BABY MET APPEL, 
PEER EN ROOD FRUIT
TYPE
Ontbijt

THEMA
Brunch

KOKEN MET KINDEREN
AANTAL PERSONEN4
(VOOR)BEREIDINGSTIJD(15) 25
Dutch baby is een pannenkoek die in de oven gebakken wordt. 
Het resultaat is een heerlijk luchtige pannenkoek die nog lek-
kerder smaakt met fruit van bij ons.  

INGREDIËNTEN
1 Jonagold appel
1 Conference peer

Pannenkoeken
4 eieren
160 ml melk
80 g bloem
1 tl vanille- extract
zout
1 tl kaneelpoeder
2 el gesmolten boter

Afwerking
80 g gemengd rood fruit
enkele blaadjes munt
honing 
hagelslag
poedersuiker
boter

RECEPT
Verwarm de oven voor op 180°C.
Snijd de appel en de peer in partjes en snijd de partjes in 
dunne plakjes.
Bak de plakjes in een ovenbestendige pan in boter beetgaar.
Mix de eieren met de melk, bloem, vanille-extract, snuf zout, 
kaneel en 2 el gesmolten boter glad. Giet het beslag over de 
appel- en peerplakjes en zet 25 minuten in de oven.
Werk de Dutch baby af met het rood fruit, munt, honing, poe-
dersuiker en hagelslag.
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Het concept ‘duurzaamheid’ duikt voor 
het eerst op in de jaren tachtig van  
vorige eeuw. In brede kringen realiseert 
men zich dan dat de natuurlijke hulp-
bronnen eindig zijn en, wil men de aarde 
leefbaar houden, men daarmee zuinig 
zal moeten omspringen. Van ‘Climate 
change’ heeft dan nog niemand 
gehoord, maar de explosieve aangroei 
van de wereldbevolking baart iedereen, 
die met ontwikkeling bezig is, wel grote 
zorgen. Het concept ‘duurzame ontwik-
keling’ krijgt in die periode gestalte. 

In het VN-rapport ‘Our Common Future’ 
wordt duurzame ontwikkeling gede- 
finieerd als ‘de ontwikkeling die aansluit 
op de behoeften van het heden zonder 
het vermogen van de toekomstige gene-
raties om in hun eigen behoeften te 
voorzien in gevaar te brengen’. Nogal 
wollig. Maar daarbij wordt ook gesteld, 

dat in onze behoeften voorzien moet 
worden zonder de mensen (People),  
de aarde/het milieu (Planet) en de  
economie (Profit) in gevaar te brengen; 
nu en in de toekomst. ‘Duurzame ont-
wikkeling’ is daarbij een entiteit met drie 
aspecten. De Heilige Drie-eenheid van 
het ecologisch denken. Het één kan niet 
zonder het ander.
Toegepast op de ambachtelijke slagerij-
sector leidt dat tot volgende consequen-
ties.

PEOPLE
Algemeen gesteld draait het bij het 
aspect ‘People’ om de sociale verant-
woordelijkheid van de onderneming. 
Hierbij staat de mens centraal. Zowel 
binnen als buiten het bedrijf.

Binnen de onderneming houdt ‘duurza-
me ontwikkeling’ in dat de sociale rech-

ten van de werknemers worden geres-
pecteerd, en dat zij onder veilige en 
gezonde omstandigheden hun werk 
kunnen doen. In wat ontwikkelingslan-
den worden genoemd is dat lang geen 
evidentie! De kleinschaligheid van de 
ambachtelijke slagerij bij ons en de loka-
le verankering daarvan verhoogt het 
menselijk contact en daarmee de 
betrokkenheid van de werknemer in het 
arbeidsproces. In regel is de arbeidsvol-
doening dan ook groot. 

In de ruimere sociale context levert de 
slagerij erg nuttige producten voor de 
maatschappij. Vlees en vleesproducten 
zijn veilige, gezonde en lekkere levens-
middelen waarmee op een onmiskenba-
re manier wordt bijgedragen tot een 
betere levenskwaliteit. Vlees is - wat 
sommigen ook mogen beweren – een 
superieur levensmiddel: rijk aan hoog-

In tijden van klimaatmarsen is het begrip ‘duurzaamheid’ nooit ver weg. Iedereen gebruikt 
het; te pas en te onpas. Vaak zonder goed te weten wat ‘duurzaamheid’ precies inhoudt. 

Afhankelijk van de context en de objectieven geeft iedereen er zijn eigen invulling aan. En deze 
kan, afhankelijk van de doelstelling die nagestreefd wordt, nogal verschillen. 

Hoog tijd dus voor enige verduidelijking.

DUURZAAM ONDERNEMEN:
DE SLAGERIJ

HET HELE VERHAAL

TECHNISCH ARTIKEL
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kwalitatieve eiwitten, ijzer, vit B12 en 
zoveel andere levensnoodzakelijke 
componenten. 
Waarbij nogmaals wordt benadrukt dat 
van rood vlees (= alle vlees behalve 
gevogelte) niet is bewezen dat het 
(darm)kanker zou veroorzaken. Daarover 
is het IARC (International Agency for 
Research on Cancer) duidelijk: Eating 
red meat has not yet been established 
as a cause of cancer’. Met veel ‘if’s’ en 
‘could’s’ beweren dat vlees ongezond 
zou zijn houdt dan ook geen steek. 
Integendeel. Uit een onderzoek uitge-
voerd in de UK blijken veganisten twee 
keer zo vaak ziek thuis te blijven als hun 
collega’s die vlees, zuivel en eieren niet 
hebben afgezworen. In de winter gaan 
zij ook drie keer meer naar de dokter 
met kwaaltjes. Daarbij komt dat vegeta-
rische producten (vleesvervangers) duur 
zijn en in regel ook nog voedingssupple-
menten moeten worden ingenomen. In 
de UK ook blijken veganisten op jaarba-
sis dan ook 2350 € meer te besteden 

aan voeding dan mensen met een omni-
voor voedingspatroon. De sociale ver-
worvenheid dat alle mensen – ook de 
meest zwakken - toegang moeten heb-
ben tot veilige voedingsmiddelen van 
goede nutritionele kwaliteit, in voldoen-
de hoeveelheden aan een billijke prijs 
komt hiermee wel erg onder druk. 
Historisch gezien terug naar af? 

Naar het aspect ‘People’ scoort de am-
bachtelijke slagerij dan ook erg hoog.

PROFIT
Onder dit aspect van ‘duurzaam onder-
nemen’ vallen de milieu-effecten veroor-
zaakt door de activiteiten ontwikkeld 
door de onderneming. Concreet de 
gevolgen voor de lucht-, water- en 
bodemkwaliteit en de biodiversiteit.  
Op de ‘Aarde’ (Planet) dus.
Voor wat de slagerijsector betreft moet 
onderscheid gemaakt worden tussen de 
winning van de grondstof (vlees in de 
ruime betekenis) en de verwerking daar-
van. Het eerste gebeurt op de boerderij 
en is een landbouwactiviteit. Het tweede 
gebeurt in de slagerij en is de verant-
woordelijkheid van de slager.

PLANET
Vooral de kweek van dieren op de boer-
derij ligt hierbij voor de Groene bewe-
ging moeilijk. Landbouwhuisdieren 
nemen voor hun levensonderhoud 
immers plantaardig materiaal op. Een 

gedeelte daarvan wordt omgezet in 
spiermassa (vlees), melk en eieren. Een 
transformatie die ‘energie’ kost en daar-
om volgens milieuactivisten absoluut 
moet worden stopgezet. Voor het 
gemak wordt daarbij ‘vergeten’ dat vee-
teelt een ideale manier is om voor de 
voeding verloren reststromen (pulp, 
draf...schroot uit de oliewinning) terug 
op een veilige manier in de voedingske-
ten te brengen. In regel worden daarbij 
inferieure planteneiwitten omgezet in 
kwalitatief hoogwaardige dierlijke eiwit-
ten. Wat ook geldt voor visteelt. Daarbij 
wordt ook ‘vergeten’ dat dieren toelaten 

"VEGANISTEN BLIJKEN 
TWEE KEER ZO VAAK ZIEK 

THUIS TE BLIJVEN ALS 
HUN COLLEGA’S DIE VLEES, 

ZUIVEL EN EIEREN NIET 
HEBBEN AFGEZWOREN. IN 
DE WINTER GAAN ZIJ OOK 
DRIE KEER MEER NAAR DE 

DOKTER MET KWAALTJES."

1) http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/Monographs-Q&A_Vol114.pdf
“Eating red meat has not yet been established as a cause of cancer. However, if the reported associations were proven to be causal, the Global Burden 
of Disease Project has estimated that diets high in red meat could be responsible for 50 000 cancer deaths per year worldwide.”

TECHNISCH ARTIKEL
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gronden te benutten voor voedselwin-
ning waar akkerbouw niet mogelijk is:  
te natte gronden, rotsachtige bodems, 
berghellingen … in aride gebieden. 
Daarbij is op cultiveerbare grond vee-
teelt nodig om de bodem productief te 
houden. Duurzaam te gebruiken dus!

Elke dag komen er 224 657 mensen bij.
Het probleem is niet dat veeteelt niet 
werkt – dat heeft het al eeuwen gedaan 
– maar dat er teveel mensen gebruik 
moeten van maken om in hun levenson-
derhoud te voorzien. Wij zijn dan ook 
met 7.6 miljard mensen op de planeet 
en er komen er elke dag 224 657 bij. 
Tegen 2050 wordt verwacht dat wij met 
9 miljard mensen op deze wereld zullen 
zijn. Ongezien. De planeet kan dat niet 
blijven dragen. Dieren en vlees zijn dan 
ook niet het probleem, maar wel de 
ongebreidelde aangroei van de bevol-

king. Dit vaak in kwetsbare gebieden. 
Door velen wordt dan ook gesteld dat 
een goed milieu en dus ook een duurza-
me ontwikkeling (People + Profit + 
Planet) begint met de aanpak van de 
overbevolking.

Daarbij wordt ook opgemerkt dat ook 
plantproductie zijn voetafdruk heeft. Zo 
genereert de productie van 1 ton soja-
bonen een uitstoot van 640 kg CO2-
equivalenten, waarbij nog de ‘transport-
kosten’ en de hoge ‘energiekosten’ 
komen voor het verwerken van sojabo-
nen tot verbruikbare productie. Uit een 
recente Amerikaanse studie bleek dat 

als we de huidige calorie-inname (die te 
hoog is) zouden behouden, maar volle-
dig overschakelen op gezonde – lees 
vegetarische – voeding de energiekost 
zou stijgen met 43 procent, het water-
verbruik met 16 procent en de CO2 uit-
stoot met 11 procent. Met een meer opti-
male calorie-inname zou de impact op 
het milieu met respectievelijk 38, 10 en 6 
procent stijgen. Om daarbij nog maar te 
zwijgen over de toename van de levens-
duurte: 2350 € per jaar voor voeding 
alleen.

Maar ja: één aspect isoleren en het grote 
verhaal negeren is de strategie van elke 
activist.

Wat de verwerking van vlees in de 
ambachtelijke slagerij betreft liggen de 
zaken minder moeilijk. Al jaren immers 
wordt hier aandacht besteed aan het 
duurzaam kweken van dieren, het maxi-
maal benutten van grondstoffen, ener-
giezuinig produceren, reduceren van het 
waterverbruik, scheiden van afval, het 
produceren van meer gezonde (vet- en 
zoutarme) producten, het beperken van 
productverliezen door weloverwogen 
productieschema’s… Dit met respect 
voor de mensen en zonder daarbij de 
uitbouw van de zaak uit het oog te ver-
liezen. Duurzaamheid avant la lettre, 
maar daarom niet minder duurzaam. 

In een reeks vervolgartikelen zal verder 
ingegaan worden op de diverse aspec-
ten van ‘duurzaam ondernemen’ en de 
opportuniteiten die dat biedt voor de 
ambachtelijke slagerijsector.

"EÉN ASPECT ISOLEREN 
EN HET GROTE VERHAAL 

NEGEREN IS DE STRATEGIE 
VAN ELKE ACTIVIST."

TECHNISCH ARTIKEL

BB-04-2019-NL.indd   27 2/04/19   11:57



28 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 

RECEPTEN

Ingrediënten:
•  varkens middenstuk rug met buikspek niet   
 losgesneden, ontbeend
• 10 l  water

MAKING SENSE OF TASTE MAKING SENSE OF TASTE
Heeft u een vraag voor ons? 

Mail rejo@solina-group.eu of bel +32(0)9 385 56 15MAKING SENSE OF TASTE

Marinades, seasonings, sauces, 
herbs & spices...

SALADES

PASTASALADE MET 
SURIMI EN APPEL

REJO producten:
• 400 g  JX02469 PASTA SHELLS MAISON
  Bevat: gluten, selderij 
• 2 kg  AW06175_02 REJONAISE
  Bevat: ei, melk, mosterd

Bereiding & presentatie: 
1. Week de PASTA SHELLS MAISON minimum 6 
uur in het water.
2. Meng alle ingredienten goed onder elkaar.
3. Presenteer in een mooie schotel of schaal.

Ingrediënten:
• 1 kg   surimi, losgewerkt en 
  eventueel verkleint
• 600 g  appel, Granny Smith met schil, 
  in julienne gesneden
• 600 g  water

VITAMIENTJE

REJO producten:
• 500 g  AW06175_02 REJONAISE
  Bevat: ei, melk, mosterd

Bereiding & presentatie: 
1. Meng alles onder elkaar.
2. Presenteer in een mooie schotel of schaal.

Ingrediënten:
• 200 g  wortel, geraspt
• 200 g  selder, geraspt
• 2   Granni Smiths, in julienne
• 150 g  radijs, in schijfjes

Bereiding & presentatie: 
1. Meng het fijngesneden witloof met de 
FRUITMARINADE om verkleuring tegen te gaan, 
meng er dan de SALADEBINDERMIX bij.
2. Meng alles voorzichtig onder elkaar.
3. Presenteer in een mooie schotel of schaal.

WITLOOFSALADE MET MANDARIJNTJES EN 
GEKOOKTE HAM

REJO producten:
• 20 g  S05442 FRUITMARINADE
• 20 g  S07482 SALADEBINDERMIX
• 600 g  AW06175_02 REJONAISE
  Bevat: ei, melk, mosterd

Ingrediënten:
• 600 g  witloof, fijn gesneden
• 600 g  gekookte ham, in fijne julienne
• 400 g  mandarijntjes (blik), zeer goed 
  uitgelekt

NAZARETH RAUWKOST SALADE

Bereiding & presentatie: 
1. Meng alles onder elkaar.
2. Presenteer in een mooie schotel of schaal.

REJO producten:
• 100 g  S00613 E.F. AJUINTJES
• 500 g  AW06175_02 REJONAISE
  Bevat: ei, melk, mosterd

Ingrediënten:
• 500 g  jonge Nazarethkaas, in fijne julienne
• 200 g  knolselder, geraspt
• 200 g  jonge worteltjes, in brunoise, 
  licht geblancheerd
  (of een bokaal/blik, uitgelekt)
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RECEPTEN

Ingrediënten:
•  varkens middenstuk rug met buikspek niet   
 losgesneden, ontbeend
• 10 l  water

MAKING SENSE OF TASTE MAKING SENSE OF TASTE
Heeft u een vraag voor ons? 

Mail rejo@solina-group.eu of bel +32(0)9 385 56 15MAKING SENSE OF TASTE

Marinades, seasonings, sauces, 
herbs & spices...

SALADES

PASTASALADE MET 
SURIMI EN APPEL

REJO producten:
• 400 g  JX02469 PASTA SHELLS MAISON
  Bevat: gluten, selderij 
• 2 kg  AW06175_02 REJONAISE
  Bevat: ei, melk, mosterd

Bereiding & presentatie: 
1. Week de PASTA SHELLS MAISON minimum 6 
uur in het water.
2. Meng alle ingredienten goed onder elkaar.
3. Presenteer in een mooie schotel of schaal.

Ingrediënten:
• 1 kg   surimi, losgewerkt en 
  eventueel verkleint
• 600 g  appel, Granny Smith met schil, 
  in julienne gesneden
• 600 g  water

VITAMIENTJE

REJO producten:
• 500 g  AW06175_02 REJONAISE
  Bevat: ei, melk, mosterd

Bereiding & presentatie: 
1. Meng alles onder elkaar.
2. Presenteer in een mooie schotel of schaal.

Ingrediënten:
• 200 g  wortel, geraspt
• 200 g  selder, geraspt
• 2   Granni Smiths, in julienne
• 150 g  radijs, in schijfjes

Bereiding & presentatie: 
1. Meng het fijngesneden witloof met de 
FRUITMARINADE om verkleuring tegen te gaan, 
meng er dan de SALADEBINDERMIX bij.
2. Meng alles voorzichtig onder elkaar.
3. Presenteer in een mooie schotel of schaal.

WITLOOFSALADE MET MANDARIJNTJES EN 
GEKOOKTE HAM

REJO producten:
• 20 g  S05442 FRUITMARINADE
• 20 g  S07482 SALADEBINDERMIX
• 600 g  AW06175_02 REJONAISE
  Bevat: ei, melk, mosterd

Ingrediënten:
• 600 g  witloof, fijn gesneden
• 600 g  gekookte ham, in fijne julienne
• 400 g  mandarijntjes (blik), zeer goed 
  uitgelekt

NAZARETH RAUWKOST SALADE

Bereiding & presentatie: 
1. Meng alles onder elkaar.
2. Presenteer in een mooie schotel of schaal.

REJO producten:
• 100 g  S00613 E.F. AJUINTJES
• 500 g  AW06175_02 REJONAISE
  Bevat: ei, melk, mosterd

Ingrediënten:
• 500 g  jonge Nazarethkaas, in fijne julienne
• 200 g  knolselder, geraspt
• 200 g  jonge worteltjes, in brunoise, 
  licht geblancheerd
  (of een bokaal/blik, uitgelekt)
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DOSSIER KRUIDEN: LEKKER VAN BIJ ONS

Maken kruiden 
gerechten gezonder? 

GROENTEFRIETJES MET 
KRUIDIGE GEHAKTBALLETJES
EN BASILICUMMAYONAISE
(RECEPT ZIE PAGINA 33)
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DOSSIER KRUIDEN: LEKKER VAN BIJ ONS

MAKEN KRUIDEN EEN GERECHT NU ÉCHT GEZONDER?
Aangezien je door het gebruik van kruiden minder zout,  
suiker en vet nodig hebt om een gerecht op smaak te  
brengen, maken ze een gerecht gezonder. Kruiden passen  
dus prima in een gezonde voeding. Hebben ze nog andere 
specifieke positieve gezondheidseffecten? 

WAT ZEGT DE WETENSCHAP OVER DE WERKING VAN 
KRUIDEN IN DE KEUKEN?
Er wordt gezegd dat verschillende kruiden verschillende 
gezondheidsvoordelen bieden. Het gebruik van kurkuma zou 
alzheimer afremmen, kaneel zou bloeddrukverlagend, choles-
terolverlagend en maagbeschermend zijn en een positief 
effect hebben op de bloedsuikerspiegel. Peterselie zou de 
kankergroei vertragen, het gebruik van gember zou braken  
tijdens de zwangerschap verminderen en knoflook zou het 
risico op hart– en vaatziekten verlagen. Tot op vandaag is 
hierover nog te weinig wetenschappelijk onderbouwd bewijs. 
Meer onderzoek hiernaar is nodig. 

KOKEN MET KRUIDEN 
Niet enkel gerechten maar ook drankjes kun je met kruiden op 
smaak brengen. Voeg bijvoorbeeld rozemarijn, basilicum-
blaadjes, muntblaadjes of citroenmelisse toe aan ijskoud water 
en maak zo je eigen ijsthee. Of verbaas je tafelgenoten met 
deze 10 smaakmakers.

Welke verse kruiden passen bij welk gerecht?
Verse kruiden kunnen jouw gerecht optillen van lekker naar 
o-ver-heerlijk. Maar welke kruiden passen bij welk gerecht? 
Past munt bij vis of vlees? En welke ingrediënten vorm een 
perfecte match met rozemarijn en tijm? Lees verder en leer 
combineren als een echte chef.

BASILICUM
Basilicum is, net zoals oregano, een van de meest gebruikte 
kruiden in de Italiaanse keuken. Dit kruid past dan ook goed 
bij alle gerechten met een Italiaanse achtergrond of met een 
zuiders tintje zoals Mexicaans en Spaans. Pastasaus, tomaten-
soep, groenten zoals aubergine, tomaten, courgette en papri-
ka, … De natuurlijke smaak van deze gerechten of producten 
versterk je met een blaadje basilicum.
En van pastasauzen gesproken, met basilicum maak je een 
van de lekkerste sauzen: pesto! Pesto maken is eenvoudig en 
je hebt er slechts een handvol ingrediënten voor nodig. Wij 
geven je alvast een aantal tips om de perfecte pesto te maken.

DILLE
Dille behoort tot de familie van venkel en kervel. Dit kruid 
heeft een anijsachtige smaak die perfect bij (vette) vis past. 
Tip: als je een gerecht afwerkt, voeg je de blaadjes net voor 
het serveren toe. Als je ze te lang op voorhand toevoegt,  
verliezen ze veel van hun smaak en aroma. 
Fijngehakte dille is ook lekker in een frisse dressing of  
vinaigrette met yoghurt of zure room. Ook in een in een aard-
appelsalade zorgt dit kruid voor extra smaak. Kortom: dille 
past perfect bij al jouw bijgerechten tijdens een gezellige 
BBQ-avond.

DRAGON
Zeggen wij dragon, dan denk jij waarschijnlijk aan bearnaise-
saus. Terecht! Met verse dragon en dragonazijn is dit kruid de 
smaakmaker van deze populaire saus voor bij een lekkere 
steak-friet. Maar je kan nog zoveel meer met dragon. Dit kruid 
is ook lekker in combinatie met gevogelte, en in allerlei  
salades. Laat je inspireren door de volgende gerechten met 
dragon.

PETERSELIE
Peterselie is een manusje-van-alles want hij past bij heel wat 
ingrediënten. Vis, soep, aardappelen, eieren,… het kan alle-
maal. Werk dus voortaan jouw tomatensoep, tortilla of omelet 
af met peterselie voor een echte smaakbom.
Tip: voor alle ingrediënten die je nodig hebt in deze recepten 
vind je een even lekkere bioversie. Je kan ze ook recht van bij 
de boer kopen. Vind een verkooppunt in jouw buurt.

KORIANDER
Koriander is een kruid dat perfect bij de “exotische” keukens 
past. Dit kruid is namelijk de smaakmaker van heel wat 
Mexicaanse, Thaise en Indische gerechten. Eet jij graag taco’s 
of ben je een liefhebber van pittige soep? Dan zijn de volgen-
de recepten met koriander zeker iets voor jou.

MUNT
Nee, munt is niet enkel goed voor een frisse adem. Dit kruid is 
ook lekker in heel wat gerechten en geeft ze, jawel, een frisse 
smaak. Denk aan een smoothie, mocktail, of een boterham 
met komkommer en geitenkaas. Of werk af met munt en geef 
je gerechten een zomerse toets.
Ook lekker: een tasje zelfgemaakte muntthee. Leg een paar 
takjes munt in het glas. Kook water en giet in het glas. Roer, 
laat even afkoelen en voeg eventueel wat honing toe. 

ROZEMARIJN
Met rozemarijn maak je fantastische marinades om je (var-
kens)vlees extra veel smaak te geven. Dit kruid past ook goed 
bij groenten zoals courgette, en met aardappelen. Zo maak je 
je Hasselback aardappelgratin bijvoorbeeld nog lekkerder 
klaar met rozemarijn. Wil je eens verrassend uit de hoek 
komen? Maak dan zeker eens een Pavlova met rozemarijn 
klaar. Heerlijk!

SALIE
Salie en kalfsvlees zijn een perfecte match, maar dit kruid past 
ook goed bij lamsvlees. Liever vegetarisch? Ook dat kan. Salie 
kan je combineren met eieren in een tortilla of met groenten 
in een galette.

TIJM
Samen met peterselie en laurier maakt tijm deel uit van de 
klassieke bouquet garni. Dit kruidenboeketje wordt meege-
kookt in gerechten zoals soep, stoofpotjes en andere eenpans-
gerechten. Wij zetten onze favorieten op een rijtje.

VERSE KRUIDEN BEWAREN
Verse kruiden zonder wortel bewaren niet lang, hoogstens één 

Kruiden en specerijen geven extra smaak en kleur aan je gerechten. 
Maken ze gerechten en dranken ook gezonder? We zochten het voor je uit.
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week. Om ze zo lang te kunnen bewaren, wikkel je ze in  
vochtig keukenpapier. Leg daarna onderaan in de koelkast.

VERSE KRUIDEN INVRIEZEN
Was de kuiden en laat ze opdrogen. Bewaar de kruiden per 
portie in een plastic potje of zakje. Plak een label met de 
datum erop en leg de individuele porties in de diepvries. Je 
kan verse, versnipperde kruiden ook invriezen in ijsblokjes.  
Leg de kruiden in een ijsblokje, voeg olijfolie toe en leg in de 
diepvries. Zo heb je meteen vetstof bij het bakken. 
Verse kruiden kan je een jaar in de diepvries bewaren.
Opgelet: basilicum invriezen kan, maar we raden aan om enkel 
de bladeren in te vriezen. Hetzelfde geldt voor dille. Munt, 
rozemarijn en tijm vries je beter niet in. Deze kruiden kan je 
beter drogen. Verse kruiden drogen is niet moeilijk: verwarm 
de oven op 50°C en leg de kruiden op een bakplaat. Laat de 
kruiden anderhalf tot twee uur drogen. Bewaar daarna in een 
papieren zak. De kruiden blijven ook op deze manier een jaar 
goed.

GA ZELF AAN DE SLAG
Inspiratie opgedaan? Ga dan zelf aan de slag met verse  
kruiden en deel het resultaat met ons op Facebook, Twitter of 
Instagram met #lekkervanbijons. 

TARTE TATIN VAN WITLOOF EN 
BELGISCHE GEITENKAAS
Ingrediënten
4 à 5 stronken witloof
100 g Belgische geitenkaas (1 schijfje apart houden)
50 g pijnboompitten 
50 g boter
1 rode ui, in fijne plakjes gesneden
25 g suiker
een fijne bussel tijm
4 takjes verse dragon
rol bladerdeeg

Voor het slaatje
40 g kervel
40 g dragon
1 bussel munt
1 bussel bladpeterselie
1 bakje cress

Voor de vinaigrette
1/2 kl mosterd
1 kl honing
50 ml olijfolie
25 ml witte wijnazijn
2 el melk

Recept
Verwarm de oven voor op 180°C.
Rooster de pijnboompitten in een pan zonder vetstof goud-
bruin en laat afkoelen.
Verwarm een ovenvaste steelpan van ongeveer 22 cm diame-
ter. Smelt de helft van de boter. Voeg de ui toe en stoof deze 
glazig tot lichtgebruind. Schep de ui uit de pan. Voeg opnieuw 

boter toe en laat de suiker zachtjes smelten (Let op: niet  
roeren!). Zet het vuur hoger en laat de suiker karamelliseren. 
Haal de pan van het vuur.
Rits de blaadjes tijm van de takjes en voeg ze aan de gekara-
melliseerde suiker toe. Snijd het witloof in de helft en leg ze 
met de vlakke kant op de karamel in de pan. Kruid met peper 
en zout. Verdeel 75 g geitenkaas, de ui en de helft van de pijn-
boompitten eroverheen. Rits de blaadjes van de dragon en 
strooi ze over het geheel.
Rol het bladerdeeg uit. Prik er met een vork gaatjes in en  
drapeer het voorzichtig over de pan heen. Stop de randen 
voorzichtig in zodat de vulling mooi ingepakt de oven in kan. 
Laat ongeveer 35 minuten in de oven garen. Haal uit de oven 
en laat volledig afkoelen alvorens om te draaien.
Breng het schijfje geitenkaas op smaak met honing en peper 
en schuif het een viertal minuten onder de grill, tot het lichtjes 
aan de randen begint te verkleuren.
Maak ondertussen een slaatje van kervel, dragon, munt, blad-
peterselie en cress.
Leg vervolgens het kaasje in het midden van de taart en strooi 
de rest van de pijnboompitten over de taart net voor het  
serveren. Meng voor de vinaigrette alle ingrediënten en klop 
de vinaigrette tot een romig geheel. 

HASSELBACK 
AARDAPPELGRATIN
Ingrediënten
1 kg middelgrote aardappelen, vastkokend
30 gram boter, gesmolten
3 eetlepels olijfolie
1 teen geraspte look
½ tl chilivlokken
4 takjes tijm
3 takjes rozemarijn
3 à 4 laurierblaadjes
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Recept
Verwarm de oven voor op 200° C.
Vet een ruime ovenschaal in.
Boen de aardappels schoon en snijd in plakjes van 3-4 mm 
dikte, eventueel met een mandoline.
Meng de aardappelschijfjes in een mengkom met de gesmol-
ten boter, olijfolie, chilivlokken, teentje look en bestrooi met 
wat zout.
Leg de aardappelschijfjes dakpansgewijs in de ovenschaal. 
Steek er de takjes kruiden en de laurierblaadjes tussen. Giet er 
de rest van het boter/oliemengsel over.
Dek de schaal af met aluminiumfolie en bak 15 minuten in de 
oven. Verwijder de folie en verhoog de temperatuur van de 
oven naar 220 graden Celsius. Bak de aardappelen nog onge-
veer 45 minuten totdat ze goudbruin en gaar zijn.
Neem uit de oven en strooi er eventueel nog wat zout over.

GROENTEFRIETJES MET 
KRUIDIGE GEHAKTBALLETJES EN 
BASILICUMMAYONAISE
(FOTO ZIE PAGINA 30)
Ingrediënten
Groentefrietjes:
1/4 knolselder
2 zoete aardappelen
1 pastinaak
1 courgette
2 teentjes knoflook
1 takje tijm
1 el gedroogde oregano

Basilicummayonaise:
1/2 bosje basilicum
3 el mayonaise

Gehaktballetjes:
500 g gehakt
1 gesnipperde sjalot
1 fijngesneden chili, zonder de zaadjes
2 el gehakte peterselie
2 el gehakte dille
3 el olijfolie
peper en zout

Recept
Verwarm de oven voor op 200°C. Spoel de knolselder, zoete 
aardappelen, courgette en pastinaak. Snijd de groenten onge-
schild in balkjes. Bekleed een bakplaat met bakpapier en schik 
hierop de groentefrietjes. Pers vervolgens de teentjes knoflook 
uit boven de groenten. Rits de tijm van de takjes en verdeel 
samen met de gedroogde oregano over de frietjes. Besprenkel 
met 2 eetlepels olijfolie en kruid met peper en zout. Zet 20 
min. in de voorverwarmde oven. Roer regelmatig om.
Snijd de basilicum heel fijn en mix door de mayonaise. Kruid 
met peper en zout.
Meng de sjalot, gehakte peterselie, dille, knoflook, gesnipper-
de chili door het gehakt. Rol balletjes van het gehakt. Verhit  
1 eetlepel olijfolie in een pan en bak de balletjes goudbruin in 
6-8 min.
Haal de groentefrietjes uit de oven en serveer met de gehakt-
balletjes.

Bereidingstip: Je kan de groentefrietjes ook maken zonder de 
gehaktballetjes. 

THAISE TOMATENSOEP

Ingrediënten
1 kg tomaten
1 ui
1 eetl currypasta
2 teentjes look
2 stengels citroengras
2 cm gember
1 rode chilipeper
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verse koriander
200 ml kippenbouillon
1 eetl kandijsuiker
1 eetl vissaus
400 ml kokosmelk (blik)
1 bosje lente-uitjes
bakboter

Recept
Pel de tomaten op de klassieke manier: Snijd een kruisje aan 
de onderzijde van de tomaat. Breng water aan de kook en laat 
de tomaten 15 seconden in het kokend hete water liggen.
Schep ze met een schuimspaan uit de pan en laat ze schrikken 
onder koud water.
Je kan nu gemakkelijk de pel van de tomaten verwijderen.
Pers de knoflook fijn. Rasp de gember. Snijd het citroengras 
heel fijn en de chilipeper in ringen.
Snijd de tomaten in stukken. Snipper de ui fijn.
Verhit de boter in een ruime kookpot en stoof de ui met de 
stukjes tomaten 5 minuten. Roer er de currypasta onder en 
stoof nog 1 minuut.
Voeg de knoflook, gember, citroengras, de helft van de  
chilipeper en de steeltjes van de koriander toe. Roerbak alles 
en blus met de kippenbouillon. Voeg de kokosmelk toe en 
breng al roerend aan de kook, laat 15 minuten zachtjes koken.
Maak de lente-uitjes schoon.
Snijd de uitjes fijn en snijd het grootste deel van het loof in  
ringetjes.
Mix de soep, breng op smaak met de kandijsuiker, vissaus, 
peper en zout.

Verdeel de soep over de borden en bestrooi met de lente-
uitjes, chilipeper en enkele korianderblaadjes.

BOEUF BOURGUIGNON
Ingrediënten
1,2 kg rundvlees
2 uien
3 teentjes knoflook
2 wortels
1 stengel selder
4 boterraapjes
2 blaadjes laurier
2 takjes tijm
2 kruidnagels
4 jeneverbessen
1 fles rode wijn
bakboter
300 g champignons
300 g mager spek
3 eetlepels bloem
1 bos peterselie
320 g zilveruitjes
tijm
laurier
marjolein
versgemalen peper
zout
800 g aardappelen

Recept
Pel en snijd de uien in grote stukken. Kneus en pel de knoflook.
Snijd de selder, raapjes en wortels in stukken en verzamel alles 
in een grote kom. Voeg het vlees, laurier en tijm bij. Kruid met 
kruidnagel, peper en zout.
Voeg enkele gekneusde jeneverbessen en knoflookteentjes toe.
Overgiet met de rode wijn en plaats afgedekt in de koelkast 
voor minimum 2 uur. Je kan dit ook de dag voordien al doen.
Schep het vlees uit de marinade en dep droog met keukenpa-
pier.
Snijd het spek in reepjes. Smelt een klontje boter in een grote 
kookpot met dikke bodem en bak hierin de spekreepjes. Schep 
uit de kookpot en bak het rundsvlees rondom  
goudbruin.
Maak de champignons schoon en snijd in vier. Voeg ze toe aan 
het vlees en laat mee bakken op een hoog vuur.
Giet de marinade door een zeef. Houd de groenten apart en 
zet de marinade opzij. Verwijder de jeneverbessen, laurier, tijm, 
knoflook en kruidnagel uit.
Voeg de gemarineerde groenten bij het vlees. Bestrooi met 
bloem en laat even mee bakken.
Giet de spekreepjes en marinade over het vlees en breng aan 
dit aan de kook.
Zet het deksel op de pan. Laat ongeveer 2 uur op een zacht 
vuur sudderen.
Schil de aardappelen en kook ze gaar in licht gezouten water.
Laat de zilveruitjes uitlekken en voeg deze toe aan het vlees, 
laat nog een 30 minuten sudderen zonder deksel.
Spoel de peterselie, laat uitlekken en hak fijn. Strooi de gesnip-
perde peterselie over de boeuf bourguignon.
Serveer met de gekookte aardappelen.
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Duroc d’Olives varkens krijgen een unieke samenstelling van granen en olijfolie in het voeder. 
En dat proef je. Met Duroc d’Olives ben je zeker van gezond, mals en lekker varkensvlees.

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

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE BESTE SMAKEN.

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

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

Winnaars wedstrijd BB03
Brugse Ham

Jambon de Bruges
Slagerij Eddy en Nadine, Wingene
Slagerij Callens, Middelkerke
Erik en Marleen, Staden
Verset Yves, Flobecq
De Kimpe Fernand, Sinaai
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Kip: wat zijn de risico’s? 
Kip besmet met bacteriën, hoe gevaarlijk is dat? 
Vlees is nooit steriel. Ook kip niet. In een stuk vlees 
of kip leven misschien wel 1000 soorten bacteriën. 
Op enkele na zijn de meeste van deze bacteriën 
onschuldig voor de mens. De boosdoeners zijn 
Salmonella en Campylobacter die voedselvergiftiging 
kunnen veroorzaken.

Hoe komen die bacteriën eigenlijk in de kip terecht?
Die bacteriën leven in het darmkanaal van dieren en 
komen tijdens het slachtproces mogelijks via besmet-
ting met de uitwerpselen in de voedselketen terecht.
Een kip is een klein dier dus een besmetting va het 
vlees met bacteriën uit het darmkanaal kan makkelijk 
gebeuren. Het komt er dus op aan om zeer strikte 
hygiënische normen te hanteren bij de vleesproduc-
tie. Campylobacter kan soms ook in het water zitten 
(immers ook vogels in het wild kunnen drager zijn 
van Campylobacter).

Waarom vooral kip en minder in ander vlees?
Campylobacter komt tijdens het slachtproces vooral 
op de huid van kippekarkassen terecht, en kippen 
kopen we nu eenmaal met het vel er nog aan. Bij kip-
filets dus minder kans op besmetting maar bij kippe-
vleugeltjes of kippeboutjes dan weer wel! 

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

Is besmette kip gevaarlijk?
Salmonella en Campylobacter kunnen tot diarree, 
misselijkheid, buikpijn en koorts leiden. In de meeste 
gevallen verdwijnen de verschijnselen na enkele 
dagen weer en is er geen specifieke behandeling 
nodig. In enkele gevallen kan de bacterie ook in de 
bloedbaan terecht komen en is behandeling vereist.
Kinderen tot 5 jaar, zwangere vrouwen, zieken en 
bejaarden worden sneller ziek na een besmetting. 
De kans bestaat dat zij een vochttekort oplopen, dat 
zonder medische begeleiding levensbedreigend kan 
worden. 
Salmonella kan in uitzonderingsgevallen ook door-
dringen in de bloedbaan, wat serieuse gevolgen kan 
hebben (voor meer info, lees ons artikel volgende 
maand “Zoom op Salmonella”).

Hoe besmettingen voorkomen?
Bij het klaarmaken krijg je de bacteriën op je handen 
en komt het in het vlees terecht. Je moet dus altijd 
goed de handen wassen als je kip klaarmaakt en ook 
werkoppervlakken en messen zo voorkom je kruisbe-
smetting!

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze 
hygiëne-expert Ayman Amin: 0473/96.36.68.
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Ingrediënten
2 grote witte of licht meergrangenboterhammen
2 plakjes kippenwit
enkele schijfjes peer
1 plakje gerookte zalm
enkele schijfjes komkommer
enkele blaadjes kropsla
1/4 bakje tuinkers
boterhampapier
Recept
Snijd de korsten van het brood, dan rollen ze makkelijker op.
Beleg de ene boterham in de lengte met sla, kippenwit en peer en 
de andere met sla, gerookte zalm en komkommer. Verdeel er nog 
enkele plukjes tuinkers over en rol de boterhammen op tot wraps. 
Wikkel ze in boterhampapier zodat alles mooi bij elkaar blijft. 

GAZPACHO EN WRAP 
VAN KOMKOMMER
Voor de gazpacho
1 komkommer
¼ appel (bij voorkeur een wat zurig ras als Jacques Lebel of 
Boskoop)
enkele druppels tabasco
het sap van een halve citroen
½ dl droge witte wijn
2 el verse kaas
enkele takjes verse dragon
peper en zout

KOMKOMMER
GROENTE VAN DE MAAND 

WRAPS VAN WIT OF LICHT 
MEERGRANENBROOD MET KIP-
PENWIT EN PEER OF GEROOKTE 
ZALM EN KOMKOMMER

KOMKOMMERTIJD! DEZE RECEPTEN MET KOMKOMMER MOET JE PROBEREN
Komkommer is een echte duizendpoot. Hij is niet alleen lekker op zichzelf als tussendoortje, het is ook een 

must in elk zomerslaatje. En dan heb je komkommersoep nog niet geprobeerd. Een echte aanrader. De smaak 
te pakken? Ontdek nog meer recepten met komkommer op www.lekkervanbijons.be
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RECEPTEN

Voor de wrap
1 komkommer
4 rolmopsfilets
4 vellen rijstpapier
1 appel (bij voorkeur een wat zurig ras als Jacques Lebel of 
Boskoop)
verse mierikswortel
verse bieslook
gemengde sla
4 el verse kaas
peper en zout

Recept
Schil voor de gazpacho de komkommer, snijd hem overlangs mid-
dendoor en verwijder de pitten. Snijd het vruchtvlees in grote 
stukken en doe ze in de blender. Doe er de rest van de ingrediën-
ten bij en breng op smaak met peper en zout. Blender tot een 
gladde massa.

Schil voor de wrap de komkommer en maak lange slierten van  
het vruchtvlees met een dunschiller. Strooi er flink wat zeezout 
overheen en laat de komkommer een half uurtje staan. Het zout 
zal het overtollige vocht uit de komkommer halen en de smaak 
concentreren. Spoel de komkommer goed af en droog tussen een 
propere handdoek om te voorkomen dat de wrap te vochtig 
wordt. Snijd de ongeschilde appel in julienne en doe bij de kom-
kommer. Breng op smaak met wat geraspte mierikswortel en een 
flinke hoeveelheid gesnipperde bieslook. Meng de komkommer-
salade.

Laat de vellen rijstpapier weken in koud water en leg ze vervol-
gens één per één op een vochtige handdoek. Leg in het midden 
van het vel een strook komkommer en leg er wat gemengde sla 
bovenop. Werk af met een lepel verse kaas en de doormidden 
gescheurde rolmopsfilet. Rol het rijstpapier strak op en snijd de 
wrap doormidden.

Bereidingstip: Als je een tortilla gebruikt in plaats van rijstpapier, 
kan je de wrap gewoon meenemen naar het werk of de school. 
Uiteraard kan je net zo goed een broodje gebruiken. Ook de  
gazpacho kan in een flesje meegenomen worden. 

GROENE GROENTEBOTERHAM 

Ingrediënten
8 sneetjes bruin brood
½ komkommer
1 groene paprika
1 peer
1 zacht geitenkaasje
50 ml zure room
1 el gehakte munt
1 el gehakte peterselie
1 el gehakte bieslook
1 el honing
1 bosje waterkers
peper & zout

Recept
Meng de gehakte kruiden en honing met de geitenkaas en zure 
room, kruid nog met peper en zout. Smeer op elk sneetje brood 
een laagje van het kaasmengsel.
Snijd peer, komkommer, paprika in dunne plakjes, beleg 4 sneetjes 
met de groenten en de waterkers, leg er de andere boterhammen 
op, druk goed aan en snijd de boterham doormidden.
Vouw er een servetje rond en serveer als hartig tussendoortje.
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RECEPTEN

VARKENSMIGNONNETTE EN FRIS-
SE KOMKOMMERSALADE MET 
VENKELZAADJES EN YOGHURT

Ingrediënten
4 kleine varkensmignonnettes (400 g in totaal)
2 komkommers
1 eetlepel venkelzaadjes
2 teentjes knoflook
2 eetlepels geroosterde pistachenootjes
2 lente-uitjes, fijngesnipperd
6 takjes dille
peper van de molen
(zee)zout
2 eetlepels citroensap
3 eetlepels magere yoghurt
2 eetlepels olijfolie

Recept
Snijd de komkommers in flinterdunne plakjes met behulp van een 
groenteschaaf.
Besprenkel ze lichtjes met (zee)zout en laat alles 15 minuten trek-
ken. Spoel de komkommerplakjes en pers ze goed uit.

Rooster de venkelzaadjes lichtjes in een droge pan.
Pers de teentjes knoflook bij de komkommer, voeg de venkelzaad-
jes toe, meng er de yoghurt, de fijngesnipperde lente-uitjes en de 
geroosterde pistachenootjes onder, besprenkel met citroensap en 
breng verder op smaak met peper van de molen.

Bak de varkensmignonnettes aan elke zijde goudbruin in een wei-
nig olijfolie.
Laat ze 5 à 6 minuten verder garen in een voorverwarmde oven 
van 180°C.
Laat ze ook nog even rusten alvorens te serveren.

Werk af met dille en serveer met de komkommersalade.
¹

GAZPACHO IN ’T GROEN MET 
KROKANTE HAM

Ingrediënten
300 g bladspinazie
1 komkommer
1 courgette
1 groene chilipeper, zaadjes verwijderd
4 tenen knoflook
2 handen vol basilicum blaadjes
1 klein handje platte peterselie
500 ml magere yoghurt of plattekaas
200 ml water
olijfolie
peper en zout
4 sneetjes gedroogde ham

Recept
Snijd of hak alle groenten in kleine stukjes en doe ze in de blender. 
Voeg er een klein scheutje water en olijfolie bij omdat de blender 
anders droogloopt. Zodra alle groenten fijngehakt zijn voeg je er 
langzaam de yoghurt en een scheutje olijfolie aan toe.
Laat de blender of keukenmachine doordraaien tot je een gladde 
soep hebt. Indien nodig voeg je er nog wat olijfolie aan toe. 
Daarna peterselie en basilicum toevoegen en op smaak brengen 
met peper en zout. Daarna zet je de soep nog een paar uur in de 
koelkast. Ideaal dus om van te voren klaar te maken.
Warm de oven voor tot 180°C. Snijd de ham in repen en leg ze op 
een met bakpapier beklede ovenplaat. Bak 8 à 10 minuten in een 
voorverwarmde oven. Laat uitlekken op keukenpapier.
Giet de gazpacho in glaasjes, leg er een stukje ham bij. Serveer bij 
het aperitief.
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BEURS

SAVE THE DATE!
Van 22 tot 25 september 2019 zakt het 
kruim van de Belgische bakkers-, 
slagers-, en traiteurwereld wederom 
massaal af naar Antwerp Expo voor de 
volgende editie van Bibac Plus Fresh. 

De beroepsfederaties Bakkers 
Vlaanderen en De Landsbond der 
Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs 
België zetten andermaal gezamenlijk 
hun schouders onder Bibac Plus Fresh 
opdat de beurs opnieuw hét trefpunt 
wordt voor elke bakker, slager en trai-
teur die fier is op zijn beroep!

SUCCESFORMULE
De traditionele bakkersbeurs Bibac 
werd in 2017 reeds succesvol uitgebreid 
met de slagers- en traiteurssector: 
Bibac Plus Fresh was geboren! De 
bezoeker kreeg hiermee een volwaardi-
ge vakbeurs met een allesomvattend 
overzicht van de nieuwste producten & 
diensten in de voedingssector. Met meer 
dan 10.000 tevreden professionals was 
de beurs een ware promotie voor de 
sector voeding & retail. Bibac Plus Fresh 
streeft er dan ook naar om dit in 2019 
minstens te evenaren!

RETAIL
Het objectief van de beurs blijft ook 
deze editie behouden: Bibac Plus Fresh 
profileert zich als dé ontmoetingsplaats 
voor de detailhandel en biedt de bezoe-
ker een nationale voedingsbeurs aan 
waar hij de nieuwste ontwikkelingen 
van zijn ambacht kan ontdekken. De 
versmarkt speelt hierin een prominente 

rol, de beurs zet daarom volop in op 
‘Fresh’, wat zich ook vertaalt in een 
mooie diversiteit aan verse producten. 

EXPOSANTEN
Op 6 maanden voor de aanvang van 
Bibac Plus Fresh is de beursoppervlakte 
reeds voor 80% ingenomen. 

Met een ruim en divers aanbod van 
standhouders legt Bibac Plus Fresh de 
lat hoog en mikt met een oppervlakte 
van 7.000 m2 op zo’n 200 toeleveran-
ciers die actief zijn in alle sectoren van 
beide ambachten.

BELEVING TROEF
Naast het beursverhaal worden even-
eens tal van randactiviteiten georgani-
seerd wat het totaalplaatje voor zowel 
de vakbezoeker als voor de standhou-
ders compleet maakt. Zo is de beurs 
toneel van diverse (bak)wedstrijden, 
culinaire demo’s, leerrijke workshops, 
demonstratie en degustaties. 
Naar goede gewoonte dus: beleving 
troef op Bibac Plus Fresh…!

DEELNEMEN OF BEZOEKEN?
Kortom, op Bibac Plus Fresh kan u in 
een warme, gezellige omgeving alvast 
heel wat inspiratie opdoen! 

Indien een deelname aan de beurs ook 
voor uw bedrijf een dikke PLUS kan 
betekenen, aarzel dan niet vrijblijvend 
contact op te nemen via info@bibac-
plus.be of 09 298 08 01!

BIBAC PLUS FRESH
2019...

AFTELLEN NAAR SEPTEMBER!

Bibac Plus Fresh - dé ontmoetingsplaats bij uitstek voor elke bakker, 
slager en traiteur - vindt dit jaar traditiegetrouw opnieuw plaats in 
Antwerp Expo. Met nog 6 maanden voor de aanvang van de beurs,

 is het aftellen stilaan begonnen…

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
HT vloer is daarnaast ook bestand 
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
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INFORMATIEF

IS HET HYGIËNISCHER TE WERKEN MET 
WEGWERPHANDSCHOENEN? 
Sommigen denken dat het hygiënischer 
is om bij de bereiding van broodjes (of 
andere gerechten) handschoenen te dra-
gen. Er bestaat echter geen enkele wet-
telijke verplichting om dit te doen.

Het Europese Reglement 852/2004 over 
de levensmiddelenhygiëne bepaalt: 
“Eenieder die werkzaam is in een ruimte 
waar levensmiddelen worden gehan-
teerd, dient een zeer goede persoonlijke 
hygiëne in acht te nemen en dient pas-
sende, schone en, voor zover dat nodig 
is, beschermende kleding te dragen”.

Het dragen van wegwerphandschoenen 
kan in sommige gevallen wenselijk zijn, 
hoewel dit geen voorwendsel mag zijn 
om minder hygiënisch te werken. 
Wegwerphandschoenen mogen geen 
vals gevoel van (hygiënische) veiligheid 
geven.

De handschoenen moeten vervangen 
worden na elke handeling die ze kan 
besmetten (handschoenen uit voor het 
toiletbezoek en nadien, na reiniging en 
ontsmetting van de handen, nieuwe 
handschoenen aantrekken): 

 ¬ met dezelfde handschoenen mogen 
geen propere of afgewerkte levens-
midden en rauwe of vuile producten 
aangeraakt worden;

 ¬ de handschoenen moeten worden 
uitgedaan tijdens pauzes of bij toilet-
gebruik.

Werken zonder handschoenen is daarom 
niet minder hygiënisch. De voorwaarde 
is wel dat na elke handeling waarbij 
besmetting mogelijk is, de handen gron-
dig worden gewassen.(Bron FAVV)

VRAAG EN ANTWOORD

KALENDER 
VOORJAARSINFOAVONDEN

06/05 Kouterhof Gentbruggekouter 8a, 
9050 Gentbrugge 

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

20/05 ZAAL PAVILJOEN, Grote Markt, Aalst

22/05 De Graanmaat, Grote Markt, 
Sint Niklaas

27/05 Aldhem Hotel, Grobbendonk

29/05 Borrelhuis, Hasselt

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

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

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

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

VOORJAARSINFOAVONDEN

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

"HET DRAGEN VAN 
WEGWERPHANDSCHOENEN 
KAN IN SOMMIGE GEVALLEN 

WENSELIJK ZIJN."

BB-04-2019-NL.indd   42 2/04/19   11:58



 DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ | PB

 DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ | 43

RECEPTEN VERSTEGEN

1 kg Verse coquilles, 
per stuk te koop 

15 Sneden Italiaanse ham
Dunne slides courgette 

(gebruik mandoline) 
Verstegen Spicemix del 

Mondo Takoyaki
Arachideolie

Verstegen Bamboosticks 
looped

Dipsaus mosterd & dille: 
Verstegen Nordic Yellow 

Fjord saus 
+ verse dille

of
Verstegen World Grill 

Honey Mustard 
+ yoghurt + verse dille

Rol de coquilles in de 
courgette en omwikkel 
met Italiaanse ham. 
Kruid/bestrijk de 
zichtbare kant van 
de coquilles met 
de olijfolie en de 
Spicemix del Mondo 
Takoyaki. Prik op de 
Bamboosticks looped.

1 kg Ribben
200 g Verstegen 

Marinade Western
15 g Verstegen 
Specerijenmix 

voor Saté met zout

Wrijf de ribbetjes in 
met de Specerijenmix 
voor Saté en meng met 
de Marinade Western.
Trek vacuüm en laat 
voorgaren op 85°C 
gedurende 2.5 à 3 u.
Laat terug koelen. 
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Verstegen Spices & Sauces nv • Wayenborgstraat 12 • 2800 Mechelen • tel. +32 (0)15 21 09 75 • specerijen@verstegen.be • www.verstegen.eu

Laat je smaakpapillen onderdompelen in de rijke 
smaken, geuren en beleving van Chinatown. 
Intense, warme, zoete en kruidige tonen van 
Steranijs, Chinese five Spices en een vleugje 
kaneel. Een echte match bij varkensvlees, wild 
en gevogelte. Een topper bij ribbetjes, konijn, 
varkenshaasje. Maar zeker ook bij aubergines, 
wokgerechten, gebakken rijst, … 

World Grill Chinatown
code: 481202 – verpakking 2,5 l

Vrij van allergenen

Natuurlijke smaken en kleur

Zero toegevoegde suikers

Maar 100 % smaak

Verstegen_BB_april2019.indd   1 19/03/19   13:15

Recept voor 1 kg feta =
5 schotels met telkens 
1 schijf feta van 200 g

5 Vuurvaste 
aluminiumbakjes

5 x 200 g Feta
1 kg Gegrilde groentemix

30 g Verstegen World 
Grill Mediterrané

Olijfolie

Optioneel: 
Verrijk de schotel 

met Italiaanse charcuterie

Neem vuurvaste 
aluminiumbakjes. 
Leg telkens in het midden 
een stuk feta van 200 g.  
Bestrijk met de World 
Grill Mediterrané. 
Napeer de gegrilde 
groentjes met olijfolie.
Mogelijke mix van gegril-
de groentjes (courgette, 
paprika’s, aubergine,...) 
aangevuld met zonge-
droogde tomaatjes. Indien 
de gegrilde groentjes op 
olie zijn aangekocht is 
toevoeging van extra 
olijfolie niet nodig.

1 kg Parijzerworst 
in schijven van 1 cm

30 g Verstegen World 
Grill Moutarda

Olijfjes
 Fetablokjes
 Zongedroogde 

tomaten
Verstegen Spicemix 

del Mondo Sirtaki

Strijk de schijfjes in met de 
World Grill en spies 
op pennen. 

Aperomix: Maak mix 
van olijfjes, fetablokjes, 
zongedroogde tomaat. 
Gebruik de olie van de 
zongedroogde tomaten, 
voeg wat limoensap toe 
en kruid met de Spicemix 
del Mondo Sirtaki.

Parijzerworst leent zich wonderwel als hapje, gegrild op 
de BBQ. In combinatie met pickles een echte topper.
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Verstegen Spices & Sauces nv • Wayenborgstraat 12 • 2800 Mechelen • tel. +32 (0)15 21 09 75 • specerijen@verstegen.be • www.verstegen.eu

Laat je smaakpapillen onderdompelen in de rijke 
smaken, geuren en beleving van Chinatown. 
Intense, warme, zoete en kruidige tonen van 
Steranijs, Chinese five Spices en een vleugje 
kaneel. Een echte match bij varkensvlees, wild 
en gevogelte. Een topper bij ribbetjes, konijn, 
varkenshaasje. Maar zeker ook bij aubergines, 
wokgerechten, gebakken rijst, … 

World Grill Chinatown
code: 481202 – verpakking 2,5 l

Laat je smaakpapillen onderdompelen in de rijke 
smaken, geuren en beleving van Chinatown. 
Intense, warme, zoete en kruidige tonen van 
Steranijs, Chinese five Spices en een vleugje 
kaneel. Een echte match bij varkensvlees, wild 
en gevogelte. Een topper bij ribbetjes, konijn, 
varkenshaasje. Maar zeker ook bij aubergines, 
wokgerechten, gebakken rijst, … 

World Grill 
code: 481202 – verpakking 2,5 l

Vrij van allergenen

Natuurlijke smaken en kleur

Zero toegevoegde suikers

Maar 100 % smaak
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BB-04-2019-NL.indd   45 2/04/19   12:03



46 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 

 DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ | PB

46 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 

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 WEGENS PENSIOEN: SLAGERIJ MET WOONST TE TIELT. 
PRIMA LIGGING NABIJ STATION EN VOLKRIJKE BUURT IN VOLLE 
UITBREIDING! UNIEKE KANS VOOR VAKBEKWAME SLAGER! TEL: 

051/40 52 16 OF 0471/ 424 158

TE KOOP: SLAGERIJ TE SINT-ELOOIS-WINKEL MET WOONHUIS.
CONTACT: 056/50 93 97 – 0494/88 63 36

TE KOOP: MARKTHANDEL VLEESWAREN HENEGOUWEN – SINDS 42 
JAAR GEWAARDEERDE ZAAK – TOP UITGERUSTE MARKTWAGEN – 

5 MARKTEN – WEINIG CONCURRENTIE. MAIL NAAR 
DAVYVAN@TELENET.BE OF GSM 0476 55 41 41 TER OVERNAME.

TE KOOP WEGENS PENSIOENLEEFTIJD. WINSTGEVENDE GOED 
DRAAIENDE SLAGERIJ – TRAITEUR IN ALKEN

TEL 0472/52 73 76

WERK
GEZOCHT: BEENHOUWER FLEXIJOB – 1D/WEEK VOOR ATELIER 

(UITBENEN, BER. CHARCUTERIE) – CENTRUM BRUSSEL
TEL: 0479/90 86 61

GEZOCHT: GANDA HAM, VLEESWAREN CORMA, BRUGSE HAM EN 
LE LARRY ZOEKEN EEN PRODUCTONTWIKKELAAR

WIJ BIEDEN EEN BOEIENDE EN AFWISSELENDE WERKOMGEVING, 
MARKTCONFORM LOON, OPLEIDINGEN EN ZOEKEN EEN MEDEWER-

KER MET MINSTENS 5 JAAR ERVARING IN DE VOEDINGSSECTOR.
SOLLICITEREN, MET C.V., VIA MAIL NAAR DC@GANDA.BE. 

MATERIAAL
TE KOOP: INBOEDEL SLAGERIJ: CUTTER REX 45 L – 

SEALMACHINE – FONDUESETS – HAKBLOK – KOELTOOG – 
KOELCELLEN – BM WAGEN – MUURBALANS – STEAMER 20 NIV. – 
KLEIN MATERIAAL – FEESTTENTEN – JKEBOX – PAELLAPANNEN – 

ONDERST. WARMHOUDBOXEN DAGSCHOTELS ETC
TEL.: 0477/42 95 73

TE KOOP: KIPPENSPIT VOOR 72 KIPPEN 
BEL 02/5324085
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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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DATUM ACTIVITEIT AANWEZIG

7/03/19 Rendac: overlegvergadering I.Claeys, F,Vercruyssen

18/03/19 Infovergadering nieuw wetboek  vennootschappen en vereniginegn I. Claeys, J. Cuypers

18/03/19 Kortrijk: de Smaakbeurs I.Claeys, F,Vercruyssen

25/03/19 Hoofdbestuur Leden van het Hoofdbestuur

27/03/19 FAVV: Raadgevend Comité J.-L. Pottier

28/03/19 Laureaten van de Arbeid I.Claeys, F,Vercruyssen, J.-L. Pottier

2/04/19 Raad van bestuur Belporc C. Vos

2/04/19 Sectorcommissie Rund  C. Vos

4/04/19 Bibac Plus Fresh : Voorbereiding vakwedstrijden Technische werkgroep

4/04/19 Opleiding: leerprogramma uitbener-versnijder Technische werkgroep

FAMILIEHOEKJE

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

bijgaande referentieperiode van 4 weken.

VANAF MAANDAG 8 APRIL 2019

Te gebruiken prijsvorken
REFERENTIEPERIODE
4/03/19 tot 10/03/19
11/03/19 tot 17/03/19
18/03/19 tot 24/03/19
25/03/19 tot 31/03/19

Te gebruiken prijsvorken
RUNDVLEES

Cat Half dier Achterkwartier Voorkwartier

1 € 6,21 en + € 7,92 en + € 3,67 en +

 2  € 5,58 tot minder dan € 6,21  € 6,79 tot minder dan € 7,92  € 3,22 tot minder dan € 3,67

 3  € 4,38 tot minder dan € 5,58 €6,01 tot minder dan € 6,79  € 2,70 tot minder dan € 3,22

 4  € 3,53 tot minder dan € 4,38 € 5,53 tot minder dan € 6,01 € 2,46 tot minder dan €2,70

 5 minder dan € 3,53 minder dan € 5,53 minder dan € 2,46

VARKENSVLEES
 Cat. Half dier

 1 € 2,22 en +

 2 € 2,10 tot minder dan € 2,22

 3 minder dan € 2,10

NIEUWE PRIJSVORKEN VOOR EEN NIEUWE VERKOOPPERIODE

WAT DOET DE LANDSBOND?

OVERLIJDENS

Wij hebben de droeve plicht u het 
overlijden te melden van de heer Brock, 
ere-ambassadeur van de Grootorde van 

de Belgische Slagers, ere-adviseur PIVA, 
ere-voorzitter vzw Dikke Zielen.

De redactie van “De Belgische 
Beenhouwerij” biedt de achtbare 

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

BERICHT AAN ONZE CORRESPONDENTEN
ONZE VOLGENDE UITGAVE VERSCHIJNT OP 
5/05/2019. ALLE ARTIKELS, MEDEDELINGEN, 

KLEINE AANKONDIGINGEN, BESTEMD VOOR 
DIT BLAD, DIENEN UITERLIJK IN ONS BEZIT TE 

ZIJN VOOR 24/04/2019. TEKSTEN DIE NA DIE 
DATUM TOEKOMEN, WORDEN VERSCHOVEN 

NAAR DE UITGAVE VAN JUNI 2019.

AANGEKONDIGDE CONTROLES FAVV

april/19 OVB Zottegem

mei/19 ANT Mechelen
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Hof van Ossel
Osselstraat 91

1785 Merchtem
Belgium

Filip Meysmans
+32 474 51 61 35

info@hofvanossel.be
www.hofvanossel.be

• Gekweekt voor de slager-vakman

• Japanse topkwaliteit naar wens 
van de Europese consument

• Dé nieuwste smaaksensatie in het 
rundvlees

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

• Wordt onze nieuwe ambassadeur
en onderscheid je van de rest

BELGISCH
WAGYU
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