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Ondanks de werkzekerheid en een degelijke verloning zijn er 
nog steeds te weinig jongeren die bewust kiezen voor het sla-
gersberoep. Dit komt waarschijnlijk omdat jongeren weinig 
kans krijgen om als kind met een beroep uit de voedingssector 
in aanraking te komen en door de misvatting van vele ouders 
dat een diploma van de vakschool leidt tot een weinig succes-
volle loopbaan. 
Niets is echter minder waar! Ik zou de kost niet willen geven 
aan zij die na het behalen van diverse diploma’s veel minder 
succesvol zijn dan onze ambachtelijke slagers. 
We zijn het er allemaal over eens dat een goede opleiding 
noodzakelijk is om te slagen in het leven. Helaas moeten jon-
geren, veel te vroeg en niet goed voorbereid, een studiekeuze 
maken die de rest van hun leven beïnvloed. 
Het enige wat wij als sector kunnen doen om instroom te creë-
ren, is het ambacht veel meer in de kijker plaatsen. Onbekend 
is onbemind. Velen kennen de mogelijkheden van het slagers-
onderwijs gewoonweg niet. Men ziet enkel de negatieve kanten 
van een vak en weekendwerk wordt vaak ingeroepen als 
excuus om niet voor de voedingssector te kiezen. En dat terwijl 
de meeste studenten wél een weekendjob in de horeca hebben 
om een centje bij te verdienen. 
Ik word altijd vrolijk als ik gemotiveerde beenhouwers aan het 
werk zie in hun ateliers waar ze nieuwe producten maken en 
hun creativiteit de vrije loop laten. Mensen die hun werk met 
heel veel goesting en ondernemingszin doen en waarvoor geen 
enkele opoffering teveel is. Vaak wordt het hele gezin betrok-

Editoriaal

In dit nummer

ken bij het werk in de slagerij. In de ambachtelijke slagerij zijn 
er heel veel handen nodig. Bestellingen moeten opgenomen 
worden, klanten moeten bediend worden, traiteurgerechten 
moeten bereid, groenten gewassen en gesneden, website 
onderhouden, prijzen berekend, … 
Het is niet allemaal rozenschijn en manegeur. Ik zie ook wel 
eens de keerzijde van de medaille: papierwerk dat blijft liggen 
wegens tijdsgebrek, personeel dat niet komt opdagen op 
afgesproken tijden of het gebrek aan tijd voor het gezinsleven. 
Zoals aan alle beroepen zijn er ook aan het slagersberoep voor 
– en nadelen. 
Je moet als jongere wel de gelegenheid krijgen om de juiste 
afweging te maken en wij moeten zorgen dat dat kan door 
zoveel mogelijk partners te betrekken bij de promotie voor het 
slagersberoep. De scholen zijn één van onze belangrijkste 
partners in deze. Zowel de regionale lagere scholen moeten de 
voordelen van instappen in het slagersonderwijs doorgeven als 
de vakscholen. 
In dit nummer brengen wij een special rond onderwijs waarbij 
we samen met de slagerijscholen een zo ruim mogelijk beeld 
van het ambachtelijk slagersberoep en de opleidingen schet-
sen om jongeren aan te trekken om voor het slagersberoep te 
kiezen. 
De special is te downloaden via onze website www.bb-bb.be. 
Slagers die enthousiaste jongeren willen motiveren kunnen 
uiteraard de special delen met hen.
Deze special is gelukkig niet het enige middel om het ambacht 
positief in de kijker te plaatsen. DE WEEK VAN DE SLAGER is 
hierin onze grootste troef. Ik dank dan ook de honderden sla-
gers die de afgelopen weken hun energie gestoken hebben in 
de organisatie van een doedag of slagersbezoek. Ik wil een 
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speciaal woord van dank richten aan onze sponsors GANDA 
HAM en IMPERIAL voor de leuke gadgets die zij gratis lever-
den voor de bezoekertjes aan de slagerij. Het moet gezegd, 
ook de pers droeg zijn steentje bij om op een positieve 
manier over DE WEEK VAN DE SLAGER te communiceren op 
radio en TV.

De organisatie van DE WEEK VAN DE SLAGER, waarvan de 
foto’s verwerkt werden in een collage, en de hervormingen in 
het slagersonderwijs waaraan de Landsbond meewerkt om 
het slagersberoep klaar te stomen voor de toekomst, zijn 
niets vergeleken met de promotie die elke ambachtelijke sla-
ger dagelijks zelf maakt voor het ambachtelijk slagersberoep. 
Topproducten, kwaliteit, een vriendelijke bediening, een luis-
terend oor, nabijheid, … zijn onbetaalbaar. Stilletjes timmeren 
we, ieder volgens onze eigen mogelijkheden, verder aan de 
weg naar de erkenning die jullie allemaal verdienen. 

Last but nog least … Vergeet je niet in te schrijven voor de 
EUROBEEF en MEESTERSCHAP wedstrijden. Heel veel 
inschrijvingen van ambachtelijke producten geven onze vak-
beurs MEAT EXPO een extra cachet en een winnend product 
is de beste promotie van jullie vakkennis. 
Meedoen is dus de boodschap!

Carine Vos

Colofon

Nieuw!
DE ZONDAG VOORTAAN OOK 

BIJ DE AMBACHTELIJK SLAGER!
SCHRIJF JE GRATIS IN DMV DE 
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2000 SLAGERS TE KORT

Jaarlijks studeren er zo’n 200 leerlingen af die een sla-
gerijopleiding genoten in één van de slagerijscholen die 
ons land rijk is. Wij hebben in alle provincies topoplei-
dingscentra maar helaas te weinig leerlingen om de 
noden in onze sector op te vangen. 

De Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en 
Traiteurs van België pleit dan ook al jaren om de oplei-
ding aantrekkelijker te maken zodat meer jongeren de 
weg naar de slagerswerkvloer vinden. 

Op jongere leeftijd kunnen instromen, meer en langere 
stages op de werkvloer, een leuke mediacampagne die 
jongeren – en vooral hun ouders - voor het slagerson-
derwijs zouden doen kiezen, meer ondersteuning voor 
de zelfstandige ondernemers die jongeren opleiden, 
zouden al stappen in de goede richting zijn. 

Temeer daar we merken dat jongeren die de kans krij-
gen om even in het atelier mee te draaien of klanten te 
bedienen, zeer enthousiast zijn. Scholen die tijdens DE 
WEEK VAN DE SLAGER een ambachtelijke slagerij 
bezoeken, vragen het jaar nadien zelf om te mogen 
terugkomen.

De tijd van de bloederige ateliers ligt al lang achter de 
rug. En toch blijft het ambachtelijk slagersvak met een 
wat negatieve bijklank zitten. Vandaag de dag is een 
ambachtelijke slager meer bedrijfsleider dan uitbener. 
De slager moet niet alleen zijn vak uitstekend beheer-
sen, hij moet ook op de hoogte zijn van de laatste wet-
geving, hygiënepraktijken, moet leiding kunnen geven 
aan zijn medewerkersteam en kaas gegeten hebben van 
marketing. 
 
Er komt zoveel meer bij kijken dan men denkt. In een 
ambachtelijke slagerij zijn ook niet alleen slagers tewerk 
gesteld. Wij hebben nood aan slagers, vleeswarenberei-
ders, winkelpersoneel, uitbeners, koks, … gewoonweg 
een scala aan mensen die dagdagelijks instaan voor de 
topproducten die de ambachtelijke slagers aan hun klan-
ten aanbieden.

Bovendien biedt werken in een ambachtelijke slagerij 
heel wat voordelen. Je komt terecht in een familiale 
omgeving, werkt in de nabijheid, dus geen dagelijks 
fileleed, krijgt afwisselend werk, je kan je creativiteit 
botvieren, je maakt innovatieve kwaliteitsvolle produc-
ten, mag werken met eersterangs grondstoffen, hebt 
heel veel sociaal contact en je verdient goed je brood. 

Er is de laatste jaren heel wat gesleuteld aan de oplei-
ding en de nationale beroepsfederatie heeft zijn steentje 
bijgedragen aan de modernisering van de opleidingen. 

Wij hopen dan ook dat het nieuwe duaal leren in het sla-
gersonderwijs een bron van nieuwe toestroom zal vor-
men. Wij hebben dringend nood aan ministens 2000 
helpende handen en wij verzorgen onze medewerkers 
zeer goed.

DE WEEK VAN DE SLAGER, die doorging van 16 tot 20 
april, was het moment bij uitstek om jongeren kennis te 
laten maken met het ambachtelijke slagersberoep. Wat 
gestart is als een regionaal initiatief van één ambachte-
lijke slager in de Gentse regio is ondertussen uitgegroeid 
tot een nationaal evenement waaraan tijdens deze peri-
ode zo’n 250 slagers overal ten lande deelnamen. Buiten 
deze periode ontvangen heel veel slagers ook leerlingen 
en passen zich aan aan de data die de lagere scholen dit 
bezoek inplannen. Onze leden slagers geven met dit ini-
tiatief de leraars immers de kans om met hun klas een 
ambachtelijke slagerij te bezoeken en op de werkvloer 
te ondervinden wat er in de slagerij allemaal gedaan 
moet worden.  

Scholen die een doedag of opendeur bijwoonden, vra-
gen het jaar nadien vanzelf om terug op bezoek te 
mogen komen. Met dit kleinschalig initiatief dat uitgaat 
van de ambachtelijke slagers zelf voeren onze slagers 
eigenhandig promotie voor de hele sector. 

Wij hopen dat de overheid die roept om jobs, jobs, jobs, 
… en zegt dat ze jobs moeten creëren beseft dat er in de 
voedingssector, die honderdduizenden mensen tewerk 
stelt, nog altijd duizenden handen te kort zijn. Hier moet 
men geen moeite doen om jobs te creëren. De jobs zijn 
er! Alleen de werknemers niet. Misschien kan men daar 
eens werk van maken zo vlak voor verkiezingstijd.

De voorzitters,
Ivan Claeys en Jean-Luc Pottier

WOORD VAN DE VOORZITTERS
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www.mauricemathieu.be

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

RUNDEREN De prijzen zijn aangeduid in EUR/kg

Week 14/2018 Week 15/2018 Week 16/2018 Week 17/2018 Week 1/2018

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

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

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

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

OPMERKINGEN

Week 14/2018 Minder aanvoer - Stabiele prijzen

Week 15/2018 Grotere  aanvoer - Stabiele prijzen

Week 16/2018 Kalmere aanvoer- Kalme verkoop

Week 17/2018 Kalmere aanvoer- Kalme verkoop

VRAAG EN ANTWOORD
Mag ik een proefperiode voorzien in de arbeidsovereen-
komst bij de aanwerving van een nieuw personeelslid?
Neen, sinds 1 januari 2014 is het door de invoering van de Wet 
op het Eenheidsstatuut (WES) niet meer toegestaan om een  
nieuw personeelslid aan te werven met een proefperiode en 
de daaraan verbonden gunstige ontslagregeling. 
Dit geldt zowel voor de aanwerving van arbeiders als van 
bedienden. 
In de huidige regeling kan een werknemer tijdens de eerste 3 
maanden van de tewerkstelling  door de werkgever ontslagen 
worden mits een opzegtermijn van 2 weken  en tussen de 3de   
en de 6de maand mits een opzegtermijn van 4 weken. 
Vanaf 1 mei 2018 treedt een wijziging in voege  wat betreft de 
opzegtermijnen gedurende de eerste 6 maanden van de 
tewerkstelling ( de opzegtermijnen bij een tewerkstelling van 

meer dan 6 maanden blijven ongewijzigd).  Door deze wijzi-
ging worden de opzegtermijnen   meer geleidelijk opgebouwd 
:
Tewerkstelling  Opzegtermijn
0 < 3 maanden 1 week
3 < 4 maanden 3 weken
4 < 5 maanden  4 weken
5 < 6 maanden  5 weken
 
Opmerking
In overeenkomsten voor de tewerkstelling van  studenten en 
voor tijdelijke arbeid  worden de eerste 3 arbeidsdagen auto-
matisch als proefperiode beschouwd  en kunnen beide par-
tijen  een einde stellen aan de overeenkomst zonder opzeg-
ging noch vergoeding.



Kurt en Leen, van harte bedankt dat we tijdens DE WEEK VAN 
DE SLAGER bij jullie mochten langskomen met een tv-ploeg.
Kurt : Graag gedaan. Ik vind dat het tijd wordt dat de ambach-
telijke slagers meer van zich laten horen en de buitenwereld 
laten zien wat de mogelijkheden van ons prachtig beroep zijn. 
Als jij belde was ik, ondanks de twijfels van Leen omdat de tv-
ploeg mee zou komen, direct enthousiast. Ik vind dat we leerlin-
gen die voor een studiekeuze staan meer moeten informeren 
over het feit dat er nog wat anders bestaat dan de ASO-richting 
op school. Zelf ging ik helemaal niet graag naar school maar 
toen ik bij Ter Groene Poorte kennis maakte met de slagersop-
leiding werd ik meermaals de beste leerling van de klas. Ik ben 
er dan ook van overtuigd dat je leerlingen moet weten te trig-
geren. Als ze eenmaal de microbe te pakken hebben, gaat dat 
immers nooit meer over. 
Leen: Ik hoop dat door initiatieven zoals DE WEEK VAN DE 
SLAGER, waarin de slager in levende lijve kan laten zien wat hij 
allemaal doet, meer jongeren op een positieve manier in contact 
komen met het beroep. Heel veel jongeren weten immers niet 
wat er allemaal gebeurt in een ambachtelijke slagerij. Ik vraag 
me af hoe men dan voor een beroep zou kunnen kiezen?

Kurt: Een slagerij uitbaten heeft zoveel facetten. De tijd van 
overvloedig bloed in het atelier is al lang voorbij. Het werk in een 
slagerij is gevarieerd en proper. Uiteraard moeten we hard wer-
ken maar daar staat ook heel wat tegenover. 
Leen: We doen nu voor de vijfde keer mee aan DE WEEK VAN 
DE SLAGER en we merken vaak dat de leerlingen die hier komen 
totaal niet weten wat er allemaal gebeurt in de slagerij. Als de 
kinderen op het platteland het niet weten, vraag ik me af hoe de 
kinderen in de stad zouden weten vanwaar hun vlees komt.
Kurt: Wij werken altijd samen met dezelfde lokale school voor 
de organisatie van DE WEEK VAN DE SLAGER. De juf past dit 
item in in haar lespakket zodat de leerlingen niet alleen een 
positieve ervaring overhouden aan hun bezoek in de slagerij 
maar zodat ze er ook iets wezenlijks van opsteken. Ze vraagt op 
voorhand om de nadruk te leggen op bepaalde zaken zoals bvb 
het materiaal dat van inox is. Daarna kan zij daar in de les over 
verder borduren. Ik denk dat als leerlingen op werkvloer iets 
gezien hebben of zelfs mogen doen hebben, ze dat niet meer 
vergeten. 
Leen: Wij zijn gestart met DE WEEK VAN DE SLAGER toen onze 
eigen dochter in het vijfde leerjaar zat. Ik vroeg de school des-

In het lieflijke Zeveneken, een deelgemeente van Lochristi, baten Kurt (42) & Leen (40) Van de Winckel sinds 
juli 2007 een ambachtelijke dorpsslagerij uit. Kurt en Leen zijn de enige ambachtelijke slagers die het dorpje 

rijk is en hun dynamisme kent geen grenzen. 
Tijdens DE WEEK VAN DE SLAGER kregen ze naast een televisieploeg van het VRT- nieuws ook onze nationale 

voorzitter Ivan Claeys en twee klasjes leerlingen van de Sint-Elooischool op bezoek. Kurt en Leen schenen 
geen plankenkoorts te hebben en vlogen de dag door zoals altijd: opgewekt en met een kwinkslag hier en 

daar.  Dit koppel bezig zien, is op zich al een promotie voor het ambachtelijke slagersberoep. 

REPORTAGE

DE WEEK VAN DE SLAGER BIJ 
KURT EN LEEN VAN DE WINCKEL
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REPORTAGE

tijds of ze niet op uitstap mochten komen bij ons. En je ziet, vijf 
jaar later, komen ze nog steeds jaarlijks bij ons over de vloer. 

Tijdens het bezoek van de nieuwsploeg zag je dat de kinderen 
wat teruggetrokkener waren. Zodra de camera niet meer 
draaide kwam hun spontaniteit vanzelf terug.
Kurt: Dat viel inderdaad op maar ik ben blij dat ze ongezouten 
hun kinderlijke mening gaven en op die manier ons beroep in een 
positief daglicht stelde. Ondanks de strikvragen van de reporter 
om hen te laten zeggen dat dieren slachten niet ok is en dat 
bloed vies is, bleven de negatieve reacties uit. Integendeel!
Leen:  Hier is in de verste verte geen bloed te zien hé… De kin-
deren gingen gelukkig niet mee in haar verhaal en gaven eerlijk 
hun mening. Sommigen gaven aan dat ze wel graag in een slage-
rij zouden werken en er waren er bij die precies hun leven lang 
niets anders gedaan hadden dan worsten gedraaid. 
Kurt: Dat is nu net zo leuk aan deze dag. We ontvingen vandaag 
2 klassen met hetzelfde resultaat. De leerlingen vonden het fijn, 
we hebben veel gelachen, ze hebben hun vlees mogen opeten 
op het terras en ze kregen geschenken mee van de sponsors van 
DE WEEK VAN DE SLAGER, Ganda en Imperial. Ook Duroc 
d’Olives had petjes afgeleverd voor de kids. Iedereen is, denk ik, 
goedgemutst huiswaarts gekeerd.
Leen: Die kinderen zijn een ervaring rijker en vergeten hun sla-
gersbezoek nooit meer. Het is spijtig dat de eerste groep niet op 
TV komt maar daar kunnen we helaas niets aan doen . 

Ik zag je raar opkijken toen de reporter vroeg wat het verschil 
is tussen de producten van bij de ambachtelijke slager en dat 
van de warenhuizen.
Kurt: Dat is ook in niets te vergelijken. Wij werken uitsluitend met 
topproducten die we aankopen bij lokale kwekers. Er zit hier 
niemand van de leveranciers van vers vlees op meer dan 5 km 
van onze deur. De varkens komen van bij Duroc d’Olives in 
Lochristi, de runderen van een lokale boer wiens weiden ik kan 
zien liggen vanuit het raam. Zelfs de kippen worden lokaal en 
diervriendelijk gekweekt. Wij weten wat die mensen doen om 
een goed product af te leveren en enkel op deze manier kunnen 
wij superieure kwaliteit garanderen. In de distributie draait het 
vaak om de prijs en niet om kwaliteit. Wij pingelen niet om een 
euro maar betalen de boeren met wie we samenwerken een cor-
recte prijs. 

De reporter stelde dat daar wel een prijskaartje tegenover 
staat…
Kurt: Uiteraard en er zijn klanten voor iedereen. Onze klanten 
weten dat ze waar voor hun geld krijgen. We maken omzeggens 
alles zelf en dat proef je en dat zie je. Wij betalen een correcte 
prijs voor uitstekende producten en onze klanten betalen ons 
ook een correcte prijs. Zij weten dat en zij kiezen daar bewust 
voor. Dat appreciëren wij en daar zijn we ook best fier op.
Leen: Bij de ambachtelijke slager koop je niet alleen topproduc-
ten maar krijg je gratis en voor niets een vriendelijke bediening 
en vlees op maat van elke klant. Wij leggen onze klanten in de 
watten, geven advies, snijden vlees af op de gewenste dikte, 
zorgen voor heel wat nieuwe producten en smaken en daarvoor 
komen ze speciaal naar onze slagerij.
Kurt: Nieuwe producten bedenken en laten proeven door de 
klanten is de max. Destijds maakte ik geen kleine bbq-worstjes 
maar kocht die aan. Tot de op de dag dat onze kinderen vertel-
den dat die worstjes naar bloem smaakten. Ik ben dan zelf begin-

nen experimenteren en maak nu zelf kleine bbqworsten maar in 
plaats van met pikante ingrediënten zoals paprika en pepers met 
spinazie, tomaat, besjes,… Deze worstjes zijn een enorm succes 
en enkel hier verkrijgbaar!
Wij hebben de vakkennis en de mogelijkheden om zulke nieuwe 
producten te creëren en vooral een smaak te geven die men 
nooit in de supermarkt kan vinden. 

Dat brengt ons naadloos bij het volgende promomoment van 
de Landsbond: de EUROBEEF vakwedstrijden.
Jullie behaalden op Eurobeef reeds tal van hoofdprijzen. Wat 
was daarvan de inpakt op de verkoop ? 
Kurt: We wonnen de vorige editie met onze paté en we hadden 
nooit gedacht dat de overwinningen zo’n positieve weerslag zou 
hebben op de verkoop. Sindsdien is de appelpaté niet meer uit 
het assortiment weg te denken. 
Leen : Het is een hele eer en streelt je ego toch wel dat mensen 
van overal komen om jouw specialiteit te proeven. Er werd 
gepraat over de overwinning en we kregen zowat alle perskana-
len over de vloer. De lat ligt nu nog hoger om volgende keer 
beter te doen.
Kurt: Meedoen aan de vakbeurs is zeer leerrijk omdat je produc-
ten gekeurd worden door professionals en je weet wat er mis aan 
is of juist heel goed. Maar zelf kan je ook stomme fouten maken. 
Zo was ik ooit enorm teleurgesteld omdat mijn schotel die niet 
conform het reglement bleek te zijn, werd afgekeurd. Ik verstond 
dat op dat moment niet. Achteraf heeft toenmalig voorzitter 
Verbust me dat allemaal netjes uitgelegd en zag ik mijn fout in. 
Maar ook daar leer je veel uit. Ik weet nu dat ik het reglement 
goed moet lezen! 

Wat is voor jullie de sterkte van een ambachtelijke slagerij?
Kurt: Een echte ambachtelijke slager werkt uitsluitend met kwa-
liteitsvlees, liefst van eigen bodem en van de beste kwaliteit. We 
bereiden en versnijden alles vers in huis zonder bewaarmiddelen. 
Zelfs de sauzen worden hier in huis gemaakt op basis van eigen-
bereide bouillon, verse kruiden en verse groenten. De bouillon 
dient trouwens als basis voor alle soepen. Alles wordt bereid met 
liefde voor het vak door onszelf en onze ervaren medewerkers, 
en dat is de sleutel tot ons succes. Daarnaast is er de persoon-
lijke bediening en het luisterend oor, de nabijheid van de slager, 
en het op maat werken voor de klanten die belangrijke factoren 
zijn.

VOORZITTER CLAEYS OVER DE WEEK VAN DE SLAGER
Ivan Claeys : Wat ik hier zie overtuigt me nog meer van het nut 
van een initiatief zoals DE WEEK VAN DE SLAGER. Kurt en Leen 
pakken dit perfect aan en zijn heel goed voorbereid. 
Dat moet wel als je zo’n bende over de vloer krijgt. Ik ben ervan 
overtuigd dat deze leerlingen hun slagersbezoek nooit meer zul-
len vergeten en daar doen we het toch voor!
De verwondering op de gezichten van de leerlingen is zo groot 
dat ik zeker weet dat er nog veel werk aan de winkel is om de 
ambachtelijke slager weer dichter bij de mensen te brengen. 
Vroeger wist iedereen wat de beenhouwer in het dorp deed. 
Vandaag is men die binding kwijt. Heel veel jongeren weten niet 
eens waar hun vlees, groenten, melk, … vandaan komen. Ze heb-
ben er geen idee van dat de koe in de weide graast en vaak heb-
ben ze in hun leven zelfs nog geen koe van dichtbij gezien. En 
daar start ons imagoprobleem. 
Een koe en een varken zijn geen huisdieren. Het zijn dieren die 
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gekweekt worden, nadien geslacht en opgegeten worden. We 
zijn op dat vlak een beetje het noorden kwijt geraakt. 
Dierenrechten moeten gerespecteerd worden en ieder levend 
wezen moet goed behandeld worden maar men moet wel realis-
tisch zijn. Er zijn ook dieren die we opeten en die daarvoor 
gekweekt worden. 
Een tweede punt dat hoog op onze agenda staat is het opwaarde-
ren van de slagersopleiding met daaraan gekoppeld meer respect 
voor leerlingen die studeren in de voedingsrichtingen. Als men 
ervan uitgaat dat niet iedereen de capaciteit heeft om dokter of 
advocaat te worden en dat het geen schande is om een beroep 
aan te leren, is men al een stap in de goede richting aan het zetten. 
Wij dringen er bij de diverse ministers al jaren op aan om daar 
werk van te maken. De beenhouwerijsector alleen al heeft op zijn 
minst 2000 paar handen te kort. De voedingssector is de groot-
ste werkgever in dit land. Honderdduizenden mensen verdienen 
dagelijks hun brood in onze sector en toch wordt daar weinig 
aandacht aan gegeven. Het gaat hier niet om jobs creëren, de 
jobs zijn er! Ze moeten alleen nog ingevuld worden en daar 
wringt het schoentje. Ik hoop echt dat het nieuwe duaal leren, 
waarvoor wij ons toch serieus ingezet hebben, een oplossing zal 
bieden. In de optiek van duaal leren worden leerlingen van jong-
saf opgeleid op de slagerswerkvloer. We weten dat hele wat 
leerlingen die in onze richtingen studeren niet graag naar school 
gaan maar wel handen aan hun lijf hebben. Dat moet veel meer 
benut en ook gerespecteerd worden. Als dat gebeurt, zullen veel 
meer ouders hun kinderen motiveren om deze opleidingen te 
volgen. En ook hier kan men verder studeren en een Se-n-Se 
opleiding volgen. Ook daar staat de Landsbond mee aan de wieg 
van deze gloednieuwe opleiding. Met dit nieuwe diploma hopen 
we toekomstige bedrijfsleiders op te leiden die onze slagerijen in 
de toekomst zorgeloos kunnen overnemen. 
Derde punt van aandacht is het in de schijnwerpers zetten van de 

diversiteit aan arbeidsmogelijkheden in onze ambachtelijke sla-
gerijen. De slagerijsector heeft immers niet alleen slagers nodig 
maar ook teamleden die de beenhouwerij draaiend houden. Bij 
ons kan je aan de slag als slager, uitsnijder, kok, groentewasser, 
verantwoordelijke onderhoud, verkoopster etc…de mogelijkhe-
den zijn legio. Bovendien werk je bij een ambachtelijke slager in 
een familiale omgeving, in de nabijheid van je woonst wat wil 
zeggen dat je niet uren in de file hoeft te staan, is men flexibel, 
verdien je goed je brood, .. ook dat zijn voordelen die je in de 
grootdistributie niet hebt en die wij veel meer moeten promoten. 
Het kan echt niet zijn dat slagerijen in drukke periodes moeten 
sluiten omdat ze geen personeel vinden.  Daar moeten we echt 
werk van blijven maken.
Al deze zaken worden nu even door de pers belicht maar straks 
gaat het leven weer gewoon zijn gangetje. We moeten blijven 
lobbyen achter de schermen om er voor te zorgen dat er over 20 
jaar nog ambachtelijke slagerijen zijn in onze steden en dorpen. 
Indien wij dat niet doen, is het ambacht ten dode opgeschreven 
en zullen de volgende generaties alleen nog voedingsmiddelen 
kunnen kopen in supermarkten. Deze Amerikaanse toestanden 
willen wij absoluut niet. Wij zijn Bourgondiërs en ik hoop dat net 
dat facet van onze samenleving velen over de streep zal trekken 
om trouw te blijven aan hun ambachtelijke slager, bakker, … 
Daarnaast stemt het me hoopvol dat ik overal ten lande jonge 
creatieve ambachtelijke slagers ontmoet die, net als Kurt, bestuurs-
functies opnemen in onze organisatie en naar buiten komen om 
het slagersvak te promoten. Ik hoop dan ook op de komende 
EUROBEEF heel veel prachtige producten te mogen keuren. Dat is 
een enorme promotie voor de deelnemers zelf maar ook voor ons 
ambacht. En gasten als Kurt dragen dan ook hun steentje bij tot de 
promotie van het slagersberoep. En daar ben ik blij om!

Ivan Claeys, voorzitter Landsbond.
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FOTOCOLLAGE DE WEEK VAN DE SLAGER 2018

Hartelijk dank aan alle ambachtelijke 

slagers voor de geweldige promotie 

voor het ambacht tijdens de WEEK 

VAN DE SLAGER 2018
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Met dit initiatief willen de POM West-
Vlaanderen en de Slagersbond het vak-
manschap en de passie van de West-
Vlaamse ambachtelijke slagers in de kijker 
zetten. Daarnaast daagt het de slagers uit 
om te blijven vernieuwen en innovatieve 
oplossingen te zoeken om de harten van 
de klanten te blijven veroveren en beha-
gen.
Tijdens de Avond van de West-Vlaamse 
Slager stelden de deelnemende slagerij-
scholen de vernieuwende recepten voor 
aan de slagers. Elke school ontwikkelde 
twee slagerijproducten om duimen en 
vingers bij af te likken. Het Technisch 
Atheneum Diksmuide stelde met de kaas-
knots een bicepsspier voor, opgevuld met 
kaas. Met het zomers gehakt toverde de 
Westhoekse school met rucola, zonge-
droogde tomaat, gedroogde spiering, 
gemalen kaas en uiteraard gehakt, de zon 
op je bord. Ter Groene Poorte experimen-
teerde in het seameat, een vleesbrood 
met zeewier, met een natuurlijke hulpstof-
vervanger. Met West-Vlaams lamsvlees 
met krokante seizoengroentjes en cous-
cous, combineerde Ter Groene Poorte het 
lekkerste van bij ons met zuiderse invloe-
den. Syntra West stak de oceaan over 
voor inspiratie en presenteerde jerkeys, 
gemarineerd gedroogd rundsvlees. Met 

het tweede product ging de slagerijschool 
terug naar de basis: tête fraiche, een 
zomers fris slaatje met kop.
De nieuwe producten zullen telkens per 
twee aan de consument voorgesteld wor-
den. Vanaf 15 mei zijn het zomers gehakt 
en de tête fraiche te koop in de deelne-
mende slagerijen. Het seameat en het 
West-Vlaams lamsvlees volgen vanaf 15 
juni. Na de zomervakantie, vanaf 3 sep-
tember verschijnen de laatste twee streek-
creaties in de slagerijen: de kaasknots en 
de jerkeys.
Lokale producten liggen aan de basis van 
alle recepten, gemaakt met veel liefde en 
vakmanschap door 100% West-Vlaamse 
hoeve- en streekproducenten. Het label 
100% West-Vlaams is een garantie voor 
kwaliteit: met zorg geproduceerd met 
lokale grondstoffen en buitengewoon lek-
ker. De POM West-Vlaanderen, drijvende 
kracht achter 100% West-Vlaams, gaat 
voortdurend op zoek naar unieke samen-
werkingen met nieuwe ambassadeurs. 
Deze samenwerking met het Provinciaal 
Verbond der Beenhouwers bewijst dat het 
geloof in de authentieke en smaakvolle 
ambachtelijke producten van eigen 
bodem.
De Avond van de West-Vlaamse slager is 
een tweejaarlijks initiatief en werd in 2018 

voor de derde keer georganiseerd. Meer 
informatie over dit initiatief en de deelne-
mende slagers vindt u terug op 
www.100procentwest-vlaams.be.

Meer informatie:
Stephanie Van Lancker Coördinator 
100% West-Vlaams POM West-
Vlaanderen
050 140 183
stephanie.vanlancker@pomwvl.be

Slagers die willen inschrijven voor het 
natraject kunnen dat doen via 

www.100procentwest-vlaams.be/
slagers/

ZES INNOVATIEVE PRODUCTEN

1. KAASKNOTS
Bicepsspier opgevuld met kaas

Recept | Kaasknots
Categorie Culinair gerecht
School Technisch Atheneum Diksmuide
Verantwoordelijke leerkracht  
Jerry Vandemoortele
E jevarona@skynet.be
In slagerij vanaf 3 september 2018
Richtprijs € 6 / 10 stuks

Gezondheid Allergenen 
Glutenbevattende hulpstof
Mosterd
Selderij
Voedingswaarde 308 Kcal per 100 g
75% water
21% eiwit
3% vet
Reductie van Zout

Tijdens de Avond van de West-Vlaamse Slager op 24 april stelden 100% West-Vlaams en het 
Provinciaal Verbond der Beenhouwers zes innovatieve slagerijproducten voor aan de West-Vlaamse 

slagers. Binnen een paar weken liggen de eerste lekkernijen ontwikkeld door drie West-Vlaamse 
slagerijscholen, Syntra West, TA Diksmuide en Ter Groene Poorte, in de toonbank van de deelnemende 

ambachtelijke slagerijen.

West-Vlaamse leerlingslagers
lanceren zes innovatieve producten
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Ingrediënten (voor 10 stuks / ± 1,5 kg)
1 kg Bicepsspieren
300 g Flandrienkaas
75 cl Reninge Oud Bruin
75 cl Pekel

Bereiding
1 Verwijder uit een varkensschouder de 
bicepsspier.
2 Verwijder alle zichtbare pezen en vliezen 
van rond de spier.
3 Maken van de huismarinade:
vermeng Reninge Oud Bruin met dezelfde 
hoeveelheid spuitpekel.
4 Spuit de bicepsspieren op met 10% huis-
marinade. Laat de biceps enkele dagen op 
kleur komen in een vacuümzak.
5 Stop in de op kleur gekomen biceps-
spier een stukje Flandrienkaas.
6 Stoom de Kaasknots twee uur op 75 °C.
7 Bestrooi de Kaasknots met wat 
ovenspekkruiden en bak ze ongeveer 15 
minimum af op 130 °C.

2. ZOMERS GEHAKT
Gehakt afgewerkt met rucola, gedroog-
de tomaat, kaas en rauwe ham

Recept | Zomers Gehakt
Categorie Gehaktsoorten
School Technisch Atheneum Diksmuide
Verantwoordelijke leerkracht  
Jerry Vandemoortele
E jevarona@skynet.be
In slagerij vanaf 15 mei 2018
Richtprijs € 9 / kg

Gezondheid Allergenen Eieren
Voedingswaarde per 100 g
Gehakt: 255 Kcal
17,5 Eiwit
20,6 Vet
Kaas: 382 Kcal
29,6 Eiwit
32 Vet
Ham: 201 Kcal
21,5 Eiwit
12,5 Vet
Tomaat: 19 Kcal
Sla: 13 Kcal
Reductie van Zout
Ingrediënten (voor 10 stuks / ± 1,5 kg)
1 kg Gehaktvlees
150 g Zongedroogde tomaten

75 g Rauwe ham
35 g Rucola
100 g Flandrienkaas
15 g Gehaktkruiden

Bereiding
1 Doormaal grof het gehaktvlees en kruid.
2 Snij de gedroogde tomaten in reepjes.
3 De rucola goed wassen en deze grof 
verkleinen.
4 Doormaal grof de Flandrienkaasreepjes.
5 Verwijder het zwoerd van de gedroogde 
ham. Snij de ham in repen.
6 Meng alle smaakstoffen (tomaat, sla, 
kaas, ham) onder het grof gehakt.
7 Doormaal fijn de farce door de 4,5 plaat.

De afleidingen
Presenteermogelijkheden:
- Vers gehakt (kan worden gebruikt voor 
steak natuur)
- Op een toastje als aperitiefhapje
- Geperst als hamburger

3.JERKEYS
Gemarineerd gedroogd rundsvlees
Recept | Jerkeys

Categorie Charcuterie / tapas
School Syntra West
Verantwoordelijke leerkracht  
Dirk Lesaffer
E dirk.lesaffer@skynet.be
In slagerij vanaf 3 september 2018
Richtprijs € 20 / kg

Gezondheid Allergenen Soja, selderij
Voedingswaarde
351 Kcal per 100 g voor het droogproces
Reductie van Zout

Ingrediënten (voor 1 kg rundsvlees bij 
voorkeur platte bil)
1 kg Rundsvlees heel fijn 3x5 cm
50 g Appelsap
50 g Honing
2 cl Water
2 cl Vloeibaar rundsaroma
15 g Satékruiden met zout
10 g Gedroogde paprikavlokjes

Bereiding
1 Snij het rundsvlees heel fijn, liefst machi-

naal. Snij daarna in stukjes van 3x5 cm.
2 Los de honing op in appelsap, voeg 
water en rundsaroma toe.
3 Voeg satékuiden toe.
4 Meng de stukjes met de marinade en 
laat 1 uurtje rusten bij kamertemperatuur.
5 Verdeel gelijkmatig in de oven op bak-
papier.
6 Laat ongeveer 4 uur drogen bij 40 °C 
met hoge ventilatie.
7 Bestrooi na het drogen onmiddellijk met 
gedroogde paprikavlokjes.
8 Laat zo snel mogelijk koelen.

Serveertip
Heerlijk knabbelalternatief voor bij een 
lekker biertje of een goed glas wijn.

4.TÊTE FRAICHE
Fris pastaslaatje met kop en mosterdvi-
naigrette

Recept | Tête Fraiche
Categorie Salades / traiteur
School Syntra West
Verantwoordelijke leerkracht 
Luc De Reviere
E Luc.de.reviere@hotmail.com
In slagerij vanaf 15 mei 2018
Richtprijs € 13,5 / kg

Gezondheid Allergenen
Wettelijke norm
Glutenvrij
16 à 18 g keukenzout
(kookwaren - charcuterie)
Voedingswaarde 625 Kcal per 100 g
Reductie van Zout

Ingrediënten (Op 1 kg glutenvrije pasta)
300 g Kopvlees Kruiden / kg kopvlees
6 stuks Tomaten in blokjes gesneden 2 g 
Witte peper
500 g Mosterdvinaigrette 1 g Nootmuskaat
1 stuk Bosje pijpajuin 12 g Keukenzout
Peterselie als garnituur
Recept van mosterdvinaigrette
100 g Eigeel 500 g Zonnebloemolie
1 el Honing 100 g Mosterdzaad
1 el Azijn Water en honingazijn volgens 
smaak
70 g Mosterd Wostyn Mosterdzaad 3x 
spoelen in koud water
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5 g Zout 3 delen water en 1 deel azijn
Ongeveer 1 uur zachtjes koken

Bereiding
1 Bereid de koppen voor, maak ze zuiver.
2 Kook de koppen ongeveer twee uur met 
NPZ-zout en WUPS.
3 Ontdoe de koppen van beenderen.
4 Draai door de gehaktmolen met rooster 
5mm.
5 Meng het vlees met een derde van de 
ontvette bouillon en de kruiden.
6 Vul uit in potten om af te koelen in de 
koelkast.
7 Snij de kop in reepjes of blokjes.
8 Meng met de pasta en de overige ingre-
diënten.

Serveertip
Koel bewaren tot voor serveren. Presenteer 
in een mooie bowl of schotel. Kan als 
lichte maaltijd met een knapperig broodje 
of krokantje geserveerd worden of als 
bijgerechtje van koud buffet of BBQ.

5.SEAMEAT
Vleesbrood met zeewier
Recept | Seameat
Categorie Vleeswaren / Charcuterie
School Ter Groene Poorte
Verantwoordelijke leerkracht 
Eddy D’Hondt
E eddy.dhondt@tergroenepoorte.be
In slagerij vanaf 15 mei 2018
Richtprijs € 14,99 / kg

Ingrediënten (Voor 10 kg vlees - voor 10 

stuks)
4 kg Varkensschouder (V1/V2)
3 kg Keelspek (V6)
1 kg Rugspek (V8)
2 kg Bouillon van zeewier

Additieven
16 g per kg NPZ (E250)
1 g per kg Ascorbinezuur (E300)
1 g per kg MSG (E621)
2 g per kg Cutterfosfaat (E450)

B.T.I.
7 g per kg Melkeiwitten
2 g per kg Witte peper

1 g per kg Foelie
0,5 g per kg Gember
0,25 g per kg Kardamon

Garnituur 11,5% Zeewier (project Sioen)

Gezondheid Allergenen
Wettelijke norm
Voedingswaarde
Extra
Melk
Eiwit 13,25 g
Vet 23,78 g
Koolhydraten 0,59 g
270,2 Kcal per 100 g
1,8 g zout
Door gebruik van zeewier, reductie van
additieven en zout.

Bereiding
1 Voorbereiding
1 Vlees in stukken snijden/hakken.
2 De bouillon eventueel in stukken
breken.
3 Alle additieven en kruiden afwegen
en klaarzetten.
4 Zeewier op voorhand aanstoven
of koken.
2 Cutterproces
1 Neem het mager vlees en doe de
cutterfosfaat en ½ NPZ op het vlees.
2 Voeg langzaam vocht toe.
3 Cutter tot 2 à 4 °C.
4 Voeg toe bij V6 en V8: ½ NPZ,
melkeiwitten, kruiden, MSG,
ascorbinezuur.
5 Cutter tot 12 à 14 °C.
3 Bereiding
1 Hak/snij het zeewier fijn.
2 Neem het basisdeeg uit de cutter en 
plaats
dit in een mengbak, voeg hieraan 1,150 kg
zeewier toe.
3 Meng het zeewier en het basisdeeg 
goed
met elkaar.
4 Olie de potten in en klop het deeg eerst 
goed
uit voor je het in de potten doet.
5 Strijk plat met een beetje water.
6 Klaar voor in de steamer.
4 Afwerking
Bak op 110 °C met 10% vocht, kern 70 °C.
Organoleptische eigenschappen

Uitzicht
• Lichtbruin met groene accenten van 
zeewier.
Geur
• De kruiding wordt verstopt door de geur 
van het zeewier. Het zeewier heeft een 

frisse zeegeur.
Smaak
• Het zeewier smaak je zeer goed, maar 
het is zeker niet overheersend.
Serveertip
Als broodbeleg, als hapje, in slaatje.
2.1

6.WEST-VLAAMS LAMSVLEES
West-Vlaams lamsvlees met krokante 
seizoensgroentjes en couscous

Recept | West-Vlaams Lamsvlees
Categorie Traiteur
School Ter Groene Poorte
Verantwoordelijke leerkracht Kurt Yde
E Kurt.yde@tergroenepoorte.be
In slagerij vanaf 15 juni 2018
Richtprijs € 4 / portie
Gezondheid Allergenen Gluten - Selderij
Voedingswaarde 101,42 Kcal per 100 g

Ingrediënten 10 porties
1,2 kg Lamsbout
400 g Couscous
2 st Courgetten
¼ Ajuin
2 st Tomaten
¼ st Witte selder
250 g Wortel
¼ bol Look
1 st Citroen
20 g Boter
Naar smaak:
Bladpeterselie
Verse koriander
Verse munt
Gember
Komijnzaad
Zwarte peper
Kaneel
Raz el hanout
Lamsfond

Bereiding
1 Portioneer het lamsvlees.
2 Marineer het lamsvlees.
3 Stel de saté samen.
4 Gril de lamssaté.
5 Reinig de groenten, portioneer en gaar.
6 Grill de courgette.
7 Gaar de couscous in bouillon.
8 Bereid de lamsjus.
9 Presenteer en serveer.
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Winnen kon door het meest aantal stemmen te krijgen van de 
klanten via social media. Heel wat kandidaat-ambassadeurs heb-
ben dan ook massaal hun klanten opgeroepen om hen te steu-
nen. Maar liefst 15.000 mensen brachten hun stem of stoef uit via 
de website, Facebook of Instagram.

Tijdens de finale op 19 april mochten de negen winnaars hun 
award in ontvangst nemen. Dezelfde avond werd een provinciaal 
ambassadeur verkozen door een vakjury; dit werd Slagerij 
Maertens uit Brugge.

Ook de klanten die stemden op hun favoriete lokale winkel vielen 
in de prijzen. Een aantal weekendarrangementen, kadocheques, 
eetjetons voor Kookeet, dinercheques en kadoboxen werden 
verloot onder de deelnemers. 

De campagne kreeg heel wat positieve reacties van de lokale 
handelaars. Ook winnaar Rudy Broos van Versmarkt Fruitpaleis 
uit Blankenberge kon de campagne enorm waarderen: “Ik ben 
blij dat ik mij kandidaat heb gesteld en mijn klanten heb aange-
moedigd om voor mij te stemmen. Als lokale handelaar sta ik 
altijd klaar voor mijn klanten en deze actie geeft ons dat extra 
duwtje in de rug en de motivatie om ons verder in te zetten, elke 
dag opnieuw.”

De campagne is een initiatief van OC West, met steun vanuit 
EFRO (Europa) en de Provincie West-Vlaanderen. Op deze 
manier wil ze samen met haar partners Unizo en de negen West-
Vlaamse steden en gemeenten een hart onder de riem steken 
van de handelaars in de kernen.

Voor meer informatie kan u terecht bij Rebecca Verhaeghe, 
projectcoördinator:  
rebecca.verhaeghe@ocwest.be  T 0494 53 43 63

Op donderdag 19 april in het Ondernemerscentrum Roeselare kroonden negen handelaars uit negen West-
Vlaamse steden en gemeenten zich tot West-Vlaamse ambassadeurs van de campagne “Word het gezicht 
van Ik Koop Lokaal”. Deze wedstrijd is onderdeel van de provinciale campagne om het winkelen bij lokale 

ondernemers te stimuleren. Negen ambassadeurs werden verkozen uit bijna 330 handelaars die zich 
kandidaat stelden: Versmarkt Fruitpaleis uit Blankenberge, Slagerij Maertens uit Brugge, ’t één en ’t ander uit 
Ieper, Bakkerij Kris uit Izegem, Au Saumon d’Or uit Koksijde, Wijnen De Clerck uit Kortrijk, Charcuterie Josué 

Deleu uit Menen, Brooklyn uit Oostende en Brood en Banket Geldhof uit Roeselare.

West-Vlaamse Ambassadeurs 
‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’ zijn bekend
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ACTUEEL

Hoe evolueert het consumptiepatroon van 
de Belg thuis en in de horeca? Welke pro-
ducten zet VLAM volgende maand in de 
kijker? En wanneer is het ook alweer de 
Week van de steak-friet? Alle antwoorden 
op dit soort vragen vindt u voortaan op 
www.versondernemer.be, het nieuwe plat-
form voor versspecialisten als u. De pro-
ductenkorf van VLAM is behoorlijk uitge-
breid : aardappelen en frietjes, verse 
groenten en vers fruit, rund- varkens- en 
kalfsvlees, eieren, gevogelte en konijn, zui-
vel, Noordzeevis, streekproducten, produc-
ten uit de korte keten, bioproducten, bier, 
bloemen en planten. Alle passeren ze de 
revue.

GETUIGENISSEN EN MARKTINFO
Niets zo overtuigend als de verhalen uit de 
sector zelf. Daarom brengt www.verson-
dernemer.be regelmatig verhalen van uw 
collega’s. In de reportages kan u meekijken 
in hun versrayon of geven ze persoonlijke 
tips om lekkers van bij ons op de menu-
kaart te plaatsen. Daarnaast vindt u op de 
nieuwe site ook achtergrondinformatie, 
van trendrapporten tot marktinformatie uit 
eerste hand. Zo kan u met nog meer kennis 
van zaken uw eigen zaak runnen.

PRODUCT VAN DE MAAND
VLAM volgt het ritme van de seizoenen. 
Elke maand staan er dan ook andere pro-
ducten in de schijnwerpers. Specifiek voor 

groenten en vis selecteerden we een pro-
duct van de maand. En voor bloemen en 
planten spelen we in op de typische bloe-
menfeestdagen. U vindt deze producten 
van de maand in de rubriek ‘sectoractivitei-
ten’. Wist u trouwens dat De Madammen 
op Radio 2 (elke werkdag tussen 10 en 12 u) 
en Jeroen Meus tijdens Dagelijkse Kost 
trouwe ambassadeurs zijn van deze 
maandproducten? Ook u kan er op inhaken 
en er uw voordeel mee doen.

CAMPAGNES ÉN PROMOTIEMATERIAAL
De Week van de steak-friet, Wereldeierdag, 
een nieuwe campagne voor Fier op ons 
Bier of een toolkit over rundvlees van bij 
ons… Via Versondernemer bent u als eerste 
op de hoogte en heeft u meteen de moge-
lijkheid om de campagne ook zelf verder 
uit te dragen. U kan immers meteen het 
beschikbare promotiemateriaal bestellen 
of downloaden.

VLAM hoopt dat ook u ambassadeur wilt 
zijn van de kwaliteitsvolle producten van 
eigen bodem en zo het verlengstuk wilt 
zijn van de passie die onze Vlaamse produ-
centen in hun producten steken. Heeft u 
vragen of suggesties, laat het weten via 
b2b@vlam.be.

Tip: Volg de VLAM-acties ook op de 
Facebook-pagina ‘Versondernemer’. Zo 
bent u als eerste mee!

Versondernemer.be: Nieuw b2b-platform 
over producten van bij ons

VLAM, Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, wil de 
horecasector en de handel nauwer betrekken bij zijn acties en investeert 

daarom onder meer in een nieuw communicatieplatform, www.
versondernemer.be. Het is een winst voor alle betrokkenen, ook voor u.

Herman De Nayerstraat 9D 
2550 Kontich (Waarloos)

+32.3.455.56.36
info@deweco.be

www.deweco.be 

Bent u actief in de 
voedingssector? 

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

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

VOOR

NA

Uw specialist in 
industriële vloeren
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SLAGERS IN DE PERS

DE MORGEN MAGAZINE VAN 31/3
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DE ZONDAG VAN 15/4

HLN VAN 12/4



REGLEMENT en INSCHRIJVINGSFORMULIER

OFFICIELE MEESTERSCHAPWEDSTRIJD 
VOOR BEENHOUWERS

De succesvolle beurzen in Namen en Antwerpen toon-
den duidelijk aan dat de sector nood heeft aan een 
jaarlijks ontmoetings-en informatiemoment. Onze zij-
sprongen naar Bibac Plus en Saveurs & Métiers waren 
zeer leerrijke ervaringen en zijn naar ons aanvoelen 
blijvers in ons programma. Nu kijken we uit naar een 
nieuwe editie van Meat Expo, de vakbeurs die drie-
jaarlijks de thuishaven is voor de organisatie van onze 
vakwedstrijden. 

De eerste vergaderingen zijn achter de rug en de hele 
crew heeft heel veel goesting om van de editie 2018 
een groot succes te maken. De combinatie van de bak-
kersbeurs en de slagersbeurs bleek de afgelopen jaren 
reeds zeer succesvol te zijn. Daar gaan we dus niets 
aan veranderen. Integendeel, de symbiose tussen bei-
den beroepen zal nog verstevigd worden. Ook de 
bedrijven en toeleveranciers hebben er duidelijk zin in. 
Een jaar voor de opening van de beurs is reeds 70% 
van de beursoppervlakte volgeboekt.

Dat de beurs in het najaar doorgaat, geeft ons de kans 
om nieuwe standhouders aan te spreken die zich rich-
ten op specialiteiten voor het eindejaar, feestverpak-
king enz. Zeker iets om naar uit te kijken!

De werkgroep nam reeds de reglementen van de ver-
schillende vakwedstrijden door en concludeerden dat 
we tijdens de vorige editie de Meesterschapwedstrijd 
de eer toebedeeld hebben die haar toekomt. De keuze 
om vier pure producten te selecteren om het vakman-
schap te belonen, werd door jullie goed ontvangen en 
daar gaan we dus niets aan veranderen. 

EUROBEEF blijft uiteraard ons paradepaardje. De 
ambachtelijke slager kan nog altijd kiezen in welke 

rubrieken hij deelneemt en met welke producten hij 
wil scoren. De JUNIORCUP blijft een uitdaging voor 
onze youngsters en we hopen dat de leerkrachten uit 
het slagersonderwijs hun leerlingen motiveren om 
deel te nemen aan de wedstrijd. 
Tot slot hebben we de internationale slagersfederaties 
gecontacteerd om aan hun leden kenbaar te maken 
dat onze internationale vakwedstrijd er ook zit aan te 
komen.

In deze uitgave publiceren we nog eens het reglement 
van de Meesterschapwedstrijd zodat u ruim de tijd 
heeft om uw ideeën te ontwikkelen om goed voorbe-
reid aan de aftrap te komen.

Ik hoop dat we weer recordjes gaan breken zodat we 
samen aan de buitenwereld kunnen tonen dat de 
ambachtelijke beenhouwer heel wat in zijn mars heeft. 
Er is immers geen betere reclame voor je zaak dan de 
medailles gewonnen op de meest prestigieuze wed-
strijden. Zij zetten immers jouw verrassend assorti-
ment aan huisgemaakte ambachtelijke producten die 
je nergens anders kan vinden in de kijker. 
Indien je vragen hebt over de wedstrijden, aarzel dan 
niet ons te contacteren.

Ik wens jullie een heleboel creativiteit en goesting om 
deel te nemen aan onze vakwedstrijden!

Schrijf je in voor 15 juni!

Zorg alvast dat u tussen 30 september en 3 oktober 
2018 tijd neemt om alle nieuwigheden uit de slagers-
wereld en de bakkerswereld te komen ontdekken op 
MEAT EXPO 2018. 

Schrijf je nu in voor de 
MEESTERSCHAPWEDSTRIJD 

2018!
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OFFICIELE 
MEESTERSCHAPWEDSTRIJD 

VOOR BEENHOUWERS
REGLEMENT

1. INRICHTING EN DOEL
Ter gelegenheid van de slagersvakbeurs Meat Expo 2018 richt de 
Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België, 
op voordracht van de Minister van KMO en zelfstandigen, de offici-
ele Meesterschapwedstrijd voor BEENHOUWERS in. Deze wedstrijd 
bekroont de beste beoefenaar in het beroep van BEENHOUWER.

UM VAN DE VAKWEDSTRIJD
De officiële Meesterschapwedstrijd 2018 zal plaatsvinden op zon-
dag 30 september 2018 in de hiervoor speciaal voorbehouden 
ruimte.

3. KANDIDAATSTELLING 
De officiële Meesterschapwedstrijd voor beenhouwers is gericht tot 
alle natuurlijke personen die op het Belgisch grondgebied een acti-
viteit uitoefenen welke het voorwerp uitmaakt van de Officiële 
Meesterschapwedstrijd voor Beenhouwers en die hetzij als zelfstan-
dige op regelmatige wijze zijn ingeschreven in de Kruispuntbank 
der ondernemingen en in regel zijn met de fiscale en sociale ver-
plichtingen, hetzij gemachtigde zijn van een kleine of middelgrote 
handels- of ambachtsonderneming die op regelmatige wijze is 
ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen en in regel is 
met haar fiscale en sociale verplichtingen.

4. INSCHRIJVINGSRECHT
Het inschrijvingsrecht voor leden van de Landsbond der 
Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België bedraagt per 
product 43,00 EUR (BTW inbegrepen). Dit inschrijvingsrecht wordt 
door Kortrijk Xpo (in opdracht van de organisatie Meat Expo) aan 
de onderneming aangerekend. Bij deelname met meer dan 4 pro-
ducten betaalt u vanaf het 5de product 23,00 EUR (BTW inbegre-
pen).
Deelnemende zelfstandige beenhouwers of gemachtigde van een 
KMO die geen lid zijn van de Landsbond der Beenhouwers, 
Spekslagers en Traiteurs van België betalen per product 48,00 EUR. 
(BTW inbegrepen).Bij deelname met meer dan 4 producten als 
niet-lid betaalt u vanaf het 5de product 28 EUR (BTW inbegrepen) 
Het inschrijvingsrecht is 100% fiscaal aftrekbaar.
Het inschrijvingsrecht is betaalbaar op het ogenblik van ontvangst 
van de factuur vanwege Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 
8500 Kortrijk, door overschrijving op een bankrekening van Kortrijk 
Xpo, met vermelding van het factuurnummer en van de naam van 
de deelnemer. Bij eventuele niet-deelname wordt dit inschrijvings-
geld NIET TERUGBETAALD.

5. INSCHRIJVING
De deelnemers schrijven rechtstreeks in, door middel van het 
inschrijvingsformulier, waarop zij ook de benaming van de 
product(en) dienen te vermelden.
De producten mogen UITSLUITEND worden ingezonden op naam 
van de deelnemer, dus onder geen enkele voorwaarde op firma-
naam. Het is dus mogelijk om verschillende namen van bereiders 
van producten op 1 adres door te geven.
Iedere deelnemer ontvangt een bewijs van inschrijving. 

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

hechten
3. praktische richtlijnen

De uiterste inschrijvingsdatum is 15 juni 2018. 

6. OPGAVEN
Rubriek 1: Ambachtelijke kookham beperkt tot gehele kookham 
met been, zijnde schenkel en boegpijp 
Rubriek 2: Ambachtelijke gezouten ham: rauwe ham, met been, 
zijnde schenkel of boegpijp, al dan niet gerookt 
Rubriek 3: Salami met diameter van minstens 75 mm of meer – in 
kunst-of natuurdarm, vlees van alle diersoorten is toegestaan.
Rubriek 4: Parijse worst met een diameter van minstens 75 mm of 
meer en met niet gemalen stukken vlees van minimum 1cm x 1cm. 
In kunst-of natuurdarm, vlees van alle diersoorten is toegestaan.

SPECIFICATIES bij de producten die mogen ingediend worden:
1. Gekookte beenham 
*soort vlees varkensham ( geen andere soorten reden moeilijk ver-
gelijkbaar )
*volledige ham met been, schenkel en bil mergpijp. Het product 
mag niet aangesneden zijn en er mogen geen stukken weggelaten 
worden (vb Coburg snit)
*mag aan de buitenkant afgewerkt zijn met kruiden en of gebakken 
zijn als afwerking 
*mag op geen enkele manier aangesneden of doorgesneden zijn 
dus een volledige ham 

2. Rauwe beenham 
* soort vlees varkensham (geen lam, wild enz om reden dat je de 
producten moeilijk te vergelijken zijn)
* gedroogd met been, schenkel en bil mergpijp (niet open gesne-
den en geperst type ganda ham )
* schaambeen mag eruit maar hoeft niet; product mag op geen 
enkele manier aangesneden of doorgesneden worden. Het moet 
een ganse ham zijn 
* mag aan de buitenkant afgewerkt zijn met kruiden vb peper enz 

3. Salami
* Hier mogen alle soorten vlees gebruikt worden vb rund, varken, 
paard, gevogelte, lam enz
* darmkaliber moet minstens 75 mm zijn 
* mag aan de buitenkant afgewerkt zijn met kruiden vb peper enz 
* mag binnenin een garnituur gebruikt worden vb peperbollen 
paprika enz
* mag onder geen enkel manier aangesneden of doorgesneden zijn 

4 Parijse worst 
* een kookworst met een samenstelling van fijne deeg en grote 
stukken. 
* de korrel mag niet gemalen zijn 
* de stukken moeten minimum 1 cm op 1 cm groot zijn 
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*darmkaliber moet minstens 75 mm zijn 
*er mag een natuurdarm gebruikt worden zoals het runder zakeind 
maar ook hier geld de 75 mm norm 
*mag aan de buitenkant afgewerkt zijn
*er mag binnenin garnituur gebruikt worden vb mosterdzaad,groene 
peper, paprika enz 
*mag niet aangesneden of doorgesneden zijn 

Alle producten moeten voldoen aan de eisen van de huidige gel-
dende Belgische wetgeving.
Zij moeten door de deelnemers persoonlijk vervaardigd zijn.
De producten blijven eigendom van de deelnemers, voor zover zij 
worden afgehaald binnen de vastgestelde termijn. Producten die 
niet tijdig opgehaald worden, worden eigendom van de organisatie 
en gaan naar liefdadigheidsinstellingen uit de regio.

De vleesproducten moeten als een volledig product aangeboden 
worden, dus NIET AANGESNEDEN. 

7. AANTAL INZENDINGEN
Om aanspraak te maken op de titel Beenhouwer van het jaar moet 
er deelgenomen worden in de 4 rubrieken met maximum 8 produc-
ten per rubriek. 
De deelnemer kan tevens opteren om deel te nemen in 1 of meer-
dere rubrieken om een ereprijs te winnen.

8. BEOORDELING
De jury is samengesteld uit een afgevaardigde van de minister, een 
afgevaardigde van de Hoge Raad van de Zelfstandigen en KMO en 
juryleden uit de beroepsvereniging en het slagersonderwijs, aange-
wezen door de minister op voordracht van het inrichtende comité. 

Een onafhankelijke commissaris volgt permanent de jurywerk-
zaamheden en waakt over het regelmatig verloop van de wedstrijd. 
De werkzaamheden van de jury’s worden gecoördineerd door een 
voorzitter.

In geval van twijfel of voor alle punten die niet zouden voorzien 
zijn in het Reglement, zal de voorzitter soeverein beslissen.
De producten komen pas bij de jury’s nadat zij volledig anoniem 
zijn gemaakt (geen decoratie van de producten met herkennings-
tekens, enz…) en nadat zij zijn gecontroleerd op hun conformiteit 
met de geldende wetgeving en met het reglement.
Bij inbreuk op het reglement van de Officiële Meesterschap-
wedstrijd voor Beenhouwers of op de terzake geldende wetge-
ving wordt de inzending afgewezen en wordt zij niet beoordeeld 
door de jury. De afwijzing wordt vastgesteld door de voorzitter 
van de jury.

Elk jurylid quoteert volledig zelfstandig.

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

9. BEOORDELINGSNORMEN
a) van de vakjury’s rubriek 1,2,3 en 4.
- uitzicht uitwending ..................................................................... 100 punten
- uitzicht aangesneden ................................................................. 100 punten
- samenstelling (keuze vlees en hulpstoffen, verhoudingen, eventu-
ele aanwezigheid van ongewenste bestanddelen, binding, beet…)..
100 punten

- smaak ............................................................................................... 100 punten
- geur ................................................................................................... 100 punten
 TOTAAL: 500 punten

10. PRIJZEN EN ONDERSCHEIDINGEN
Door De minister van K.M.O.’s en Zelfstandigen wordt in rangorde 
aan de 5 best geklasseerde deelnemers op basis van het puntento-
taal de officiële titel van respectievelijk eerste, tweede, derde,vierde 
en vijfde beenhouwer van België 2015 toegekend 
In elke opgave komt ingeval van meerdere inzendingen de beste 
uitslag in aanmerking. 
De titels van eerste,tweede, derde, vierde en vijfde Beenhouwer van 
België wordt dus toegekend na optelling van de beste uitslagen in 
de 4 opgaven.
Daarnaast kan er een ereprijs gewonnen worden in één der rubrie-
ken. De hoogste score binnen deze categorie wint de ereprijs.

11. AFLEVEREN EN AFHALEN VAN DE PRODUCTEN
a) Afleveren van de producten
Zondag 30 september 2018: van 7u tot 9u 30’
De deelnemer zorgt ervoor, dat hij op de dag van zijn deelname, 
tijdens de daarvoor voorziene uren, zijn product(en) ter plaatse 
brengt, de exacte locatie voor afleveren van de producten op de 
campus van Kortrijk Xpo wordt meegedeeld in de bevestiging van 
uw deelname. Producten die ingediend worden na deze voorziene 
uren, worden afgewezen en worden niet beoordeeld door de jury. 
Bij het afleveren van de producten ontvangt de deelnemer een 
ontvangstbewijs dat moet voorgelegd worden bij afhaling.

b) Afhalen van de producten
De producten mogen afgehaald worden woensdag 03/10 van 
19u00 tot 20u00 in de Rambla

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

Niet afgehaalde producten worden, met het presentatiemateriaal, 
geschonken aan een liefdadigheidsinstelling.

12. PRESENTATIE
Er wordt een speciale tentoonstellingsruimte voorzien. De etalage 
en de presentatie van de inzendingen gebeuren volledig door de 
inrichters, in samenwerking met ervaren vakmensen en specialis-
ten.

Elk product draagt een kaartje met daarop de naam van het pro-
duct, de naam en de woonplaats van de deelnemer en de behaalde 
onderscheiding.

De organisatoren behouden zich het recht voor bepaalde inzendin-
gen niet tentoon te stellen.

De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor beschadigde of 
verloren producten en/of versiering.

13. PRIJSUITREIKING
OFFICIELE MEESTERSCHAPWEDSTRIJD BEENHOUWERS 2018
De deelnemers aan de officiële Meesterschapwedstrijd 2018 wor-
den uitgenodigd om hun officiële erkenning in ontvangst te 
nemen op dinsdag 2 oktober 2018 om 18 uur in het Meeting 
Center Gruzenberg van Kortrijk Xpo. Inschrijving is vereist.
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INSCHRIJVINGSFORMULIER OFFICIELE PRIJSUITREIKING MET RECEPTIE

INVULLEN IN DRUKLETTERS aub.

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

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

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

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

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

Wenst deel te nemen met ….. personen aan de OFFICIELE PRIJSUITREIKING MET RECEPTIE OP 2 OKTOBER 2018. 

De deelnemer en zijn of haar partner worden gratis op de receptie uitgenodigd. Voor familie en medewerkers moet u 15 € per persoon 
overschrijven.
 Deelnemer en partner (gratis)
 .............. Genodigden (aantal invullen)
Daartoe schrijf ik, vóór 1 AUG aanstaande, het gewenste bedrag over op rekeningnummer: ……………………………………… van Kortrijk Xpo met 
duidelijke vermelding van je naam en “PRIJSUITREIKING” …… x € 15 = € ……… 

Handtekening ............................................................................................................................................................................................................................................

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

INVULLEN IN DRUKLETTERS aub.

Ondergetekende: .....................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Ondernemingsnummer:  .......................................................................................................................................................................................................................

LID/GEEN LID(*) van een plaatselijke beroepsvereniging aangesloten bij de Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van 
België
- schrijft hierbij in voor de Officiële Meesterschapwedstrijd
- heeft kennis genomen van het reglement en verklaart zich te onderwerpen aan de bepalingen er van.
- Verklaart op eer de producten volledig persoonlijk te zullen vervaardigen
- Zal, na ontvangst van de factuur, het inschrijvingsgeld betalen door overschrijving op de bankrekening van Kortrijk Xpo, met vermel-

ding van de naam van de deelnemer en van het factuurnummer 

Rubriek 1: ambachtelijke kookham  met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 2: Ambachtelijke gezouten ham  met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 3: Salami met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 4: Parijse Worst  met ……… producten =  …………….. EUR

(*) Schrappen wat niet past

NIEUWE GEGEVENS 

TERUGSTUREN 

INSCHRIJVINGEN

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

eurobeef@kortrijkxpo.com
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OMZENDBRIEF VAN HET FAVV MET BETREKKING 
TOT DE HOUDBAARHEIDSDATA

PRODUCTEN DIE NIET BEHANDELD 
WORDEN
Er bestaan nogal wat onduidelijkheden 
over het gebruik en de betekenis van de 
houdbaarheidsdata.
Ten eerste moet een duidelijk onderscheid 
gemaakt worden tussen de uiterste houd-
baarheidsdatum en de datum van mini-
male houdbaarheid.

De uiterste houdbaarheidsdatum
De uiterste houdbaarheidsdatum (vermel-
ding etiket: 'te gebruiken tot') heeft enkel 
te maken met de veiligheid van het pro-
duct en wordt aangebracht op bederfelij-
ke eetwaren. Voorbij deze datum, mogen 
deze producten niet meer verkocht wor-
den en dienen ook niet meer geconsu-
meerd te worden omwille van de mogelij-
ke risico’s voor de gezondheid van de 
consument.
Producten aangetroffen in de handel met 
een overschreden uiterste houdbaarheids-
datum worden volgens het KB van 3 janu-
ari 1975 schadelijk verklaard.

De datum van minimale houdbaarheid
De datum van minimale houdbaarheid 
(vermelding etiket: 'ten minste houdbaar 
tot (einde)') wordt vermeld op microbiolo-
gisch minder kwetsbare producten waarbij 
dus minder snel een risico voor de gezond-
heid van de consument zal optreden.
Tot die datum waarborgt de fabrikant een 
veilig én kwalitatief product. Na die datum 
is die garantie er niet meer maar is er geen 
risico voor de gezondheid als de verpak-
king intact is. Er bestaat echter wel een 
risico dat de kwaliteit van het product 
afneemt in functie van het type levens-
middel en van de termijn waarmee de 
datum is overschreden.
Een verkoper die beslist levensmiddelen te 
verkopen waarvan de minimale houdbaar-
heidsdatum is verstreken, doet dat op zijn 
eigen verantwoordelijkheid. Hij moet dus 
nagaan of het product geen onregelma-
tigheden vertoont (zie aandachtspunten 
hieronder). Hij mag in geen enkel geval het 
product heretiketteren met een nieuwe 
datum van minimale houdbaarheid.
De consument op zijn beurt heeft de ver-
antwoordelijkheid om zelf de risico’s in te 

schatten bij de consumptie van producten 
waarvan de datum van minimale houd-
baarheid is overschreden.

Een organoleptische controle van het pro-
duct is een eerste stap in de controle, 
zowel op het niveau van de distributie als 
bij de eindconsument.

Volgende zaken kunnen o.a. nagegaan 
worden:

 ¬ Is de verpakking van het levensmiddel 
intact en niet beschadigd (bv. scheu-
ren, openingen, gebolde verpakkin-
gen, geblutste of verroeste verpakkin-
gen, enz.)?

 ¬ Ziet het product er nog goed uit (bv. 
zijn er geen kleurveranderingen, is er 
geen schimmel, is het product niet 
ranzig geworden?)?

 ¬ Ruikt en smaakt het product nog zoals 
het zou moeten?

Een uitzondering op deze regel zijn pro-
ducten die (na opening) gekoeld moeten 
bewaard worden (bv. melkproducten). 
Meestal zijn dat ook bederfelijke produc-
ten waarin kiemen kunnen uitgroeien.
Aangezien het voor de distributeur of de 
consument niet voor de hand ligt om de 
risico’s in te schatten, dient voor deze 
groep levensmiddelen uit voorzorg gesteld 
te worden dat de datum van minimale 
houdbaarheid gelijkgesteld wordt aan een 
uiterste consumptiedatum en dat gekoel-
de producten bijgevolg niet meer verkocht 
mogen worden na de minimale houdbaar-
heidsdatum.

Voorbeelden van aandachtspunten ver-
bonden aan productgroepen:

 ¬ Droge ongekookte pasta, rijst, gries-
meel: blijft lang consumeerbaar na het 
verstrijken van de datum: letten op 
hardheid, vochtabsorptie, afwezigheid 
van insecten en mijten, …

 ¬ Koekjes, beschuiten: letten op smaak-
verlies of –verandering, uitdrogen, ver-
andering van textuur,…

 ¬ Suiker en poedervormige dranken: kij-
ken of de textuur nog goed is (niet nat, 
niet geklonterd…)

 ¬ Koffie: kijken of de textuur nog goed is 

(niet nat, niet geklonterd…), controle-
ren op ranzigheid en schimmels

 ¬ Bloem: kijken of de textuur nog goed 
is (niet nat, niet geklonterd…), contro-
leren op insecten,mijten …

 ¬ Conservenblikken, bokalen en produc-
ten in tetrabrik: kijken of verpakking 
niet gebold staat, of de verpakking 
niet geblutst is, letten op smaak-, 
kleur- of geurveranderingen, …

 ¬ Plantaardige olie: letten op geurveran-
deringen, kleurveranderingen, oxida-
tie, …

 ¬ Dranken in flessen: smaak-, geur-, 
kleurverandering, verandering van 
fysicochemische eigenschappen, 
bezinksels, …

 ¬ Specerijen, kruiden: aanwezigheid van 
vrij stof of insecten, smaak- en kleur-
veranderingen

 ¬ Mosterd: smaak- en kleurveranderin-
gen, …

PRODUCTEN DIE EEN BEHANDELING 
ONDERGAAN DIE DE HOUDBAARHEIDS-
DATUM ZOU KUNNEN BEÏNVLOEDEN
Een product waarop een uiterste houd-
baarheidsdatum staat, is een microbiolo-
gisch zeer bederfelijk product dat dus een 
direct gevaar voor de volksgezondheid 
kan betekenen bij het overschrijden van 
deze uiterste houdbaarheidsdatum.
Eens de uiterste houdbaarheidsdatum 
overschreden, wordt het product gezien 
als schadelijk en mag het niet meer ver-
kocht worden.
Vóór het verstrijken van deze uiterste 
houdbaarheidsdatum, kunnen een aantal 
handelingen worden doorgevoerd die 
mogelijks een invloed hebben op de houd-
baarheidstermijn.

 ¬ Bij invriezen in de oorspronkelijke ver-
pakking: het nieuwe product dient 
gezien te worden als een diepvriespro-
duct en moet aan de eisen van het KB 
van 1985 m.b.t. diepvriesproducten 
voldoen. Door het invriezen zal de  
houdbaarheidstermijn verlengen, de 
duur ervan wordt bepaald op basis 
van een risicoanalyse uitgevoerd door 
de verantwoordelijke voor het invries-
proces.

 ¬ Als de oorspronkelijke verpakking 

OPLEIDING

HOUDBAARHEIDSDATA EN OVERSCHRIJDING VAN DEZE DATA
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wordt verwijderd en het levensmiddel 
wordt geherproportioneerd of versne-
den zonder bijkomende behandeling 
die de houdbaarheid zou kunnen ver-
lengen, zal de nieuwe uiterste con-
sumptiedatum ook weer bepaald wor-
den op basis van een risicoanalyse 
maar in elk geval niet later zijn dan de 
initiële datum.

 ¬ Als de oorspronkelijke verpakking 
wordt verwijderd en het levensmiddel 
ondergaat een verwerking (bereiding, 
hittebehandeling …) dan kan de nieuwe 
datum zowel een minimale houdbaar-
heidsdatum zijn als een uiterste con-
sumptiedatum en kan de nieuwe datum 
later zijn dan de initiële. Ook hier moet 
alles gesteund zijn op een risicoanaly-
se.

 ¬ Als de oorspronkelijke verpakking 
wordt verwijderd, het levensmiddel op 
zich niet behandeld wordt en het 
opnieuw wordt verpakt kan de nieuwe 
datum in principe niet later liggen dat 
de oorspronkelijke. Uitzonderingen 
hierop zijn die gevallen waarbij een 
actieve verpakking wordt gebruikt bij 
het herverpakken. In dit laatste geval 
zou de nieuwe houdbaarheidsdatum 
later kunnen zijn dat de initiële, als dit 
blijkt uit een risicoanalyse.

Producten met een uiterste houdbaar-
heidsdatum die op het niveau van de distri-
butie worden ingevroren, moeten correct 
geëtiketteerd worden, nl. als een diepvries-
product met de datum en de juiste bewaar- 
en gebruiksomstandigheden, zodat er voor 
de consument geen gevaar voor misleiding 
of verwarring mogelijk is.

DE VOORJAARSINFOAVONDEN
VAN DE LANDSBOND

Wij nodigen u graag uit op de voorjaars-
infoavonden van de Landsbond. Op deze 
avond komen volgende punten aan bod:

PROGRAMMA
 ¬ Verwelkoming door de nationale 

voorzitter
 ¬ POZ: upgrade van het vrij aanvullend 

pensioen voor zelfstandigen
 ¬ Securex: Dienst arbeid en preventie / 

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

 ¬ Voordelen lidkaart en partners van de 
Landsbond

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

 
Het is van belang dat u deelneemt aan 
deze interessante informatieavond.

Ter plaatse wordt u een certificaat van 
opleiding overhandigd.

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

DATA VOORJAARSINFOAVONDEN:
07/5: Coovi, Anderlecht
28/5: Aalst, de Frigo
31/5: Syntra Kortrijk
04/6: Gentbrugge (Gent en St.-Niklaas)
06/6: Borrelhuis Hasselt
07/6: Hotel Adhem, Grobbendonk
11/6: Syntra Brugge (Brugge en Ieper). 
Opgepast andere locatie: Ten Briele 7 
8200 Brugge. 

Wij hopen u allen te mogen verwelko-
men

BELANGRIJK BERICHT
 

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

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

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

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

Laatste inschrijvingsdatum 15 juni 2018

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

30 SEPTEMBER - 3 OKTOBER 2018, KORTRIJK XPO
2018

ALGEMENE VEROR-
DENING GEGEVENS-
BESCHERMING (AVG)
In de Belgische Beenhouwerij nr. 4 van 
8 april 2018 werd een artikel gepubli-
ceerd aangaande deze nieuwe ver-
plichting  die in voege treedt vanaf 25 
mei 2018.

Dienaangaande is het de bedoeling in 
de komende weken modeldocumen-
ten te publiceren  op onze website 
www.bb-bb.be die u desgewenst kan 
gebruiken voor uw onderneming. 
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DOSSIER KALFSVLEES

Kalfsvlees is afkomstig van het jonge rund. Door zijn jeugdige 
leeftijd en zijn speciale voeding is kalfsvlees mals, sappig en 
blank van kleur. Jonge dieren hebben relatief weinig bindweefsel, 
waardoor het vlees mager en licht verteerbaar is.

Je hebt de keuze uit een breed assortiment versnijdingen. De 
klassiekers zijn kalfsfricassee, kalfslapje, osso bucco, maar ook de 
minder courante specialiteiten zoals kalfszwezerik, kalfsniertjes, 
kalfslever zijn zeker het proberen waard.

GOED BEWAREN
Gemalen of gehakt vlees is 1 dag houdbaar, vlees in porties 
gesneden 2 dagen en gebakken en gebraden vlees 3 tot 4 dagen. 
In de diepvries bewaar je het best niet langer dan 3 maanden. In 
onze bewaartips lees je er alles over.

LEKKER KLAARMAKEN
Kalfsvlees heeft een fijne smaak en textuur en wordt culinair zeer 
gewaardeerd zowel in bekende, klassieke bereidingen als in de 
moderne keuken. Vermijd al te sterke kruiden of specerijen. Ze 
zouden de zachtheid van het kalfsvlees teniet kunnen doen. 
Zachte sauzen met room passen uitstekend bij kalfsvlees. 
Wanneer kalfsvlees een vetrandje vertoont, verwijder dit dan pas 
na het bakken. Op die manier blijft het vlees sappiger en malser. 
Kalfsvlees heeft een korte baktijd.

OP JE GEZONDHEID
Kalfsvlees is doorgaans mager tot zeer mager vlees. Het is rijk 
aan eiwitten, die goed verteerbaar zijn en een hoge biologische 
kwaliteit hebben, en een goede leverancier van B-vitaminen 
(vooral van B3 en B12) en van selenium en zink.

BLANQUETTE VAN KALFSWANGEN

voor 6 personen
1u30min

1 kg kalfswangen, in blokjes
300 g kalfsgehakt
500 g kastanjechampignons
200 g kerstomaatjes (gehalveerd)
1 ui
2 laurierblaadjes
1 takje tijm
500 ml kalfsfond
1 kl azijn
1 el mosterd
60 g boter
blonde roux (optioneel)
1 teentje knoflook
bieslook
aardappelen voor puree
peper en zout

Kalfsvlees van bij ons 

VAN TOPKWALITEIT

van bij ons

VRAAG ERNAAR BIJ JE 

AMBACHTELIJKE SLAGER

2018-04-23_A3-affiche_BB_kalfsvlees.indd   3

27/04/2018   9:26:22
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Snipper de ui fijn. Bak de blokjes kalfswangen in 1/3 van de boter 
rondom rond aan. Haal uit de pan.

Doe nog 1/3 van de boter in dezelfde pan en bak er de gesnip-
perde ui in. Voeg de azijn, tijm en laurier toe. Als de ui begint te 
kleuren voeg je het vlees er terug aan toe. Blus met de kalfsfond.
Voeg daarna de mosterd toe. Zet het vuur zachter en zet het 
deksel op de pot. Laat 1uur tot 1,5 uur sudderen. Roer regelmatig 
om.

Rol ondertussen balletjes van het gehakt. Voeg ze in de laatste 
10 minuten toe aan de kalfswangen. Breng alles nog op smaak 
met peper en zout en bind de saus eventueel met een blonde 
roux.

Bak de champignons in de rest van de boter. Voeg een uitgeperst 
teentje knoflook toe en kruid met peper en zout.

Schil de aardappelen en kook ze gaar in gezouten water. Plet de 
aardappelen en maak er puree van.

Verdeel enkele toefjes puree over de borden. Leg er stukjes kalfs-
wang en enkele gehaktballetjes tussen. Werk af met de champig-
nons, de gehalveerde kerstomaten en de saus. Bestrooi met de 
bieslook.

KALFSGEHAKTBALLETJES “CHIMICHURRI”

voor 4 personen
30 min

600 g kalfsgehakt
4 el Panko (Japans paneermeel)
2 lente-uitjes, in fijne ringen
3 teentjes knoflook, geperst
1 ei

3 el zonnebloemolie
peper en zout

Voor de chimichurri:
½ bosje peterselie
2 takjes oregano
½ bosje koriander
1 kleine rode ui
sap van 1 citroen
1 rode chilipeper
½ kl chilipoeder
50 ml olijfolie
2 el rode wijnazijn

Meng het gehakt met de lente-ui, de geperste knoflook, het ei, 
de Panko en breng op smaak met peper en zout. Rol er balletjes 
van en zet koel weg.

Maak de chimichurri-saus. Doe de kruiden, rode ui, chilipeper en 
citroensap in een blender. Maak alles fijn. Voeg het chilipoeder, 
de olijfolie, peper en zout toe. Mix tot een vrij lopende saus.

Bak de gehaktballetjes goudbruin in de zonnebloemolie. Serveer 
met de saus.

Lekker met puree of stokbrood.

KALFSKROON MET ROZEMARIJN EN GESAU-
TEERDE LENTEGROENTEN

Voor 6 personen
1uur 20 min
1,5 kg kalfskroon
3 takjes rozemarijn
3 teentjes knoflook
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3 blaadjes laurier
200 ml kalfsbouillon
50 ml witte wijn
1 el sausbinder of maïzena
Lentegroenten: boontjes, krieltjes, groene of witte asperges, 
tuinbonen, lente-ui, broccoli, bloemkool,...
venkelzaad
enkele takjes dragon
boter
olijfolie
peper en grof zout

Verwarm de oven voor op 180 °C. Pak de bouten van de kroon in 
met aluminiumfolie. Maak met een scherp mes enkele inkepingen 
in het vlees. Steek er telkens een half knoflookteentje en enkele 
plukjes rozemarijn in. Wrijf het vlees in met een mengeling van 
grof zout en peper.

Smelt een klontje boter in een pan en schroei het vlees dicht aan 
alle kanten.

Leg het vlees in een licht ingevette braadslee en leg er de rest 
van de takjes rozemarijn en laurier bij. Leg enkele klontjes boter 
op het vlees. Zet 40 minuten in de oven. Verlaag dan de tempe-
ratuur naar 150 °C. Overgiet het vlees regelmatig met de braad-
sappen en bak nog 20 minuten verder.

Haal het vlees uit de oven en laat een 10-tal minuten rusten. Blus 
ondertussen het aanbaksel uit de pan met de bouillon en de 
witte wijn. Laat even inkoken en zeef de saus. Bind nog met 
sausbinder of een eetlepel maïzena, opgelost in wat water. Breng 
de saus verder op smaak met peper en zout.

Blancheer de gespoelde en in hapklare stukken gesneden groen-
ten kort (drietal minuten) in gezouten water. Laat ze uitlekken. 
Smelt boter en olijfolie in een pan. Voeg venkelzaad en dragon 
toe. Roerbak de groentjes en krieltjes kort in de pan en breng 
verder op smaak met peper en zout.

Serveer de kalfskroon samen met de groenten en krieltjes.

KALFSLAPJES ALLA MILANESE MET TOMATEN-
SALSA
Voor 4 personen
35 min
600 g kalfslapjes
400 g capellini
2 tot 3 eieren
150 g paneermeel
150 g geraspte parmezaan
5 pruimtomaten of 1 blik tomatenblokjes
1 sjalot
2 el tomatenpuree
4 tomaten
1 teentje knoflook
handvol basilicum
1 el bladpeterselie
½ dl water
olijfolie
boter
peper en zout

Snipper de sjalot. Fruit het in wat olijfolie. Voeg de gepelde en in 
stukjes gesneden tomaat (zonder zaadjes) en de tomatenpuree 
toe. Doe er nog ½ dl water bij en laat 15 minuten op een zacht 
vuurtje onder deksel garen. Kruid met peper en zout en voeg 
nog 1 el bladpeterselie toe.

Meng het paneermeel met de geraspte parmezaan in een kom. 
Klop de eieren luchtig in een andere kom en kruid ze met peper 
en zout. Maak de kalfslapjes eventueel iets platter met een vlees-
hamer. Wentel elk lapje eerst door het ei en dan door het paneer-
meel.

Snijd het vruchtvlees van de pruimtomaten in blokjes van 0,5 cm. 
Pers de knoflook en voeg toe aan de tomatenblokjes. Snipper de 
basilicum fijn en meng samen met een 3-tal eetlepels olijfolie 
door de tomatenblokjes. Kruid met peper en zout en zet koel 
weg.

Verwarm de helft boter en de helft olijfolie in een pan. Bak de 
kalfslapjes goudbruin langs beide kanten.

Kook de capellini beetgaar in gezouten water volgens de aanwij-
zingen op de verpakking. Giet de capellini door een zeef. Spoel 
met vers water en laat uitlekken.

Meng de tomatensaus door de capellini. Serveer met de gebak-
ken kalfslapjes en de tomatensalsa.
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KALFSLEVER MET PREI, SALIE EN VERSE PASTA

Voor 4 personen
45 min

600 g kalfslever
200 ml room
200 ml kalfsfond
verse salie
1 teentje knoflook
150 g pancetta
Parmezaanse kaas
sap van 1/4 citroen
4 preiwitten
olijfolie
peper en zout

Voor de zelfgemaakte pasta:
250 g tarwe bloem (type 00)
1 ei en 2 eidooiers
1 kl zout
1 tl olijfolie

Maak de pasta. Zeef de bloem op een werkblad en maak een 
kuiltje in het midden. Breek hierin
het ei en voeg de 2 eidooiers, zout en olijfolie toe. Maak een 
draaiende beweging met een vork en
meng zo langzaam de bloem met de eieren. Gebruik nadien je 
handen om het geheel tot een
deeg te vormen. Indien het deeg te droog is, kan je eventueel een 
beetje water toevoegen. Wikkel het deeg in plasticfolie en laat 
het minimum 30 minuten rusten in de koelkast.

Verhit een eetlepel olijfolie in een pan. Kruid de kalfslever met 
peper en zout en bak deze krokant. Zorg ervoor dat de lever niet 

volledig uitgebakken is want dan wordt hij korrelig van structuur. 
Haal vervolgens uit de pan en snijd de lever in kleinere stukjes.

Snijd de pancetta fijn en bak deze goudbruin in dezelfde pan als 
de lever. Voeg nadien de fijngesneden knoflook toe en laat 
enkele minuutjes meebakken op laag vuur. Laat de pancetta 
uitlekken op keukenpapier.

Blus de pan met de kalfsfond en de room en breng op smaak met 
salie, peper, zout en wat citroensap. Laat deze saus nog enkele 
minuten pruttelen op een laag vuurtje.

Maak de prei schoon en snijd in stukken van ongeveer 3 à 4 cm. 
Blancheer of stoom de prei beetgaar.

Breng ruim gezouten water aan de kook. Maak gebruik van een 
pastamachine om de pasta uit te rollen en maak er vervolgens 
tagliatelle van. Kook de verse pasta 3-4 minuten.

Voeg de pasta direct toe aan de saus en meng alles goed door 
elkaar. Voeg een beetje van het kookvocht van de pasta toe aan 
de saus. Schik de pasta en de prei op borden. Werk af met de 
stukjes lever en de pancetta. Werk af met een salieblaadje.

Tip: als het sneller moet gaan, gebruik dan kant en klare taglia-
telle.

KALFSNIERTJES MET GROENTJES

Voor 4 pers
40 min + weken van de nieren

500 g kalfsnieren
500 g jonge wortelen, met loof
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200 g peultjes
100 g erwtjes
200 ml room
1 sjalot
2 el graantjesmosterd
250 ml kalfsfond
platte peterselie
1 takje rozemarijn
enkele takjes tijm
1 laurierblaadje
100ml witte wijn
1 el bloem
boter
olijfolie
bieslook of peterselie, voor de afwerking
azijn
peper en zout

Was de niertjes en week deze in koud water met een eetlepel 
zout en een scheutje azijn, dit
gedurende een volledige nacht indien mogelijk. Op die manier 
zullen de onzuiverheden
gemakkelijker kunnen verwijderd worden uit de niertjes.

Snipper de sjalot en fruit deze kort aan in een klein beetje olijf-
olie. Blus met de witte wijn en laat enkele minuten koken zodat 
de alcohol verdampt.

Voeg de kalfsfond, tijm, rozemarijn en laurier toe en laat reduce-
ren tot 1/3 volume.

Voeg vervolgens de graantjesmosterd en de room toe en breng 
op smaak met peper en zout.
Laat de saus nog 5-10minuten rustig pruttelen. Zeef tenslotte de 
saus en zet opzij.

Maak de wortelen schoon maar houd nog een beetje groen aan 
de wortelen. Snijd de wortelen eventueel nog in beetklare stuk-
ken en blancheer ze samen met de peultjes en erwtjes in gezou-
ten water.

Was de niertjes voor een laatste keer en verwijder de taaie vel-
letjes. Verdeel de niertjes in kleinere stukken. Wentel ze even 
door wat bloem en bak ze kort aan alle kanten krokant in boter. 
Zorg ervoor dat ze nog een beetje rosé zijn vanbinnen, op die 
manier komt
de smaak het best tot zijn recht.

Leg de geblancheerde groenten op een bord en schik de niertjes 
er tussen. Werk af met de saus en fijngesneden bieslook of 
peterselie.

Lekker als voorgerecht.

TONG IN MADEIRASAUS
voor 4 personen
Voorbereiding: 3 uur
Bereiding: 3 uur

1 kalfstong
300 g kalfsgehakt
250 g champignons

1 prei
¼ selder
1 wortel
1 ui
kruidentuiltje: 2 laurierblaadjes, 2 takjes tijm, enkele peterselie-
stengels
2 l water
100 ml Madera
50 g boter
3 el bloem
4 el tomatenpuree (groot blikje)
500 ml kalfsfond
peper en zout

Laat de tong in gezouten water wit trekken in 3 uur. Ververs het 
water halverwege. Snijd de prei, selder, wortel en ui grof.

Breng gezouten water aan de kook. Doe er de kalfstong in en laat 
5 minuten koken. Giet het kookwater weg en giet er opnieuw 
kokend water over. Voeg de gesneden prei, selder, wortel, ui en 
het kruidentuiltje toe en laat 2,5 uur koken op een matig vuur. Pel 
de tong terwijl ze nog warm is en kuis ze op indien nodig.

Maak balletjes van het kalfsgehakt en pocheer ze in gezouten 
water. Snijd de champignons in plakjes. Smelt boter in een pan. 
Voeg de bloem toe en roer om. Blus met de kalfsfond en de 
Madera. Voeg de tomatenpuree toe en roer glad. Voeg de cham-
pignons en gehaktballetjes toe. Breng nog op smaak met peper 
en zout.

Snijd de tong in plakjes van 0,5 cm. Serveer met de warme saus.

Lekker met puree.
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VLEES VAN IJ ONS

De charcuteriemarkt is een relatief stabiele markt over de jaren heen. Vorig jaar kocht de Belg 
10,8 kg vleeswaren per persoon, wat een lichte daling is ten opzichte van 2016. Binnen vleeswaren 

groeit het aandeel van kalkoen- en kipbereidingen. Zouterijwaren (rauwe en gerookte ham) en 
gekookte ham blijven wel de grootste segmenten. Hard discount is het afzetkanaal dat de voorbije 

jaren het meeste terrein won en het is op weg om het belangrijkste kanaal te worden in de 
charcuteriemarkt. Dit blijkt uit gegevens die VLAM aankoopt bij het marktonderzoeksbureau GfK 

België, dat de aankopen van 5.000 Belgische gezinnen voor thuisverbruik volgt.

Thuisverbruik van vleeswaren in België in 2017

LICHT DALEND THUISVERBRUIK 
Het thuisverbruik van vleeswaren is al jaren relatief stabiel. 
Vleeswaren hebben dan ook duidelijk een vaste plaats in onze 
dagelijkse voedingsgewoontes: 99% van de Belgische gezinnen 
kopen vleeswaren en ze doen dit gemiddeld 1 keer per week. Op 
langere termijn zien we wel een lichte daling in de aankoopfre-
quentie van 52 keer per jaar naar 49 keer per jaar, onder andere 
als gevolg van de algemene, blijvende voedingstrend naar one-
stop-shopping (alle aankopen zo veel mogelijk bundelen in één 
winkelbezoek). Door die dalende aankoopfrequentie is er minder 
gelegenheid en verleiding tot impulsaankopen en is er dus ook 
een impact op het gekochte volume. Dit zien we ook bij vleeswa-
ren: het thuisverbruik daalt licht van 11,6 kg in 2008 tot 10,9 kg  in 
2016 en 10,8 kg per persoon in 2017. 

GEVOGELTEBEREIDINGEN BLIJVEN AANDEEL WINNEN
Binnen het thuisverbruik van vleeswaren zijn zoutwaren (rauwe 
en gerookte ham) en gekookte ham de belangrijkste segmenten 
met volumeaandelen van meer dan 20%. Ze worden ook beide 
jaarlijks door meer dan 90% van de Belgische gezinnen gekocht. 
De grootste stijgers zijn echter de gevogeltebereidingen. Zij win-
nen zowel kopers als aankoopfrequentie en stegen daardoor de 
voorbije 10 jaar met 25% tot 1,1 kg per persoon. Dit resulteert in 
een stijging van het volumeaandeel van 7,3% tot 9,7% en dit 
vooral ten koste van paté. 

WALEN ZIJN GROTERE VLEESWARENKOPERS DAN VLAMINGEN
Het thuisverbruik van vleeswaren is het hoogst in Wallonië (11,9 
kg). In Vlaanderen verbruiken we 10,4 kg per presoon. De 
Brusselaar is met 9,5 kg de kleinste vleeswarenkoper in België. 
Naast de regionale verschillen zijn er ook verschillen in bevol-
kingsgroepen. Zo koopt een oudere alleenstaande (>40 jaar) 
gemiddeld 14,6 kg vleeswaren, terwijl men in een welgesteld 
gezin met kinderen gemiddeld 8,5 kg per persoon koopt.
We noteren ook verschillen in voorkeur per charcuteriesoort. Zo 
zijn salami en kookworsten het populairst bij gezinnen met kin-
deren en met een beperkt inkomen, zouterijwaren en paté bij 
welgestelde gepensioneerden, kip bij Vlamingen en bij jonge 
alleenstaanden en koppels, en gekookte ham bij Walen en welge-
stelde gezinnen met kinderen.

MARKTAANDEEL
Het marktaandeel van hard discount (Aldi en Lidl) steeg naar 
35% in 2017. Het aandeel van de zelfstandige slagers bedroeg  8% 
in volume in 2017. Het volumeaandeel van buurtsupermarkten 

steeg van 14% naar 15%. 
De slager biedt een breder assortiment aan en heeft relatief een 
hoger aandeel binnen de categorie ‘andere charcuterieproduc-
ten’ (zoals droge worst, bierworst, rosbief, varkensgebraad …). In 
de supermarkt  wordt in verhouding meer gekookte ham 
gekocht. Bij hard discount zijn de  gevogeltebereidingen en de 
salami  dan weer populairder.

VLEESWARENCONSUMPTIE EERDER THUIS DAN BUITENSHUIS
Thuis is en blijft de belangrijkste consumptieplaats voor voeding 
in  het algemeen en ook specifiek voor vleeswaren. 67% van het 
aantal consumptiemomenten met vleeswaren vindt thuis plaats, 
19% op werk of op school (waarbij de vleeswaren ook meestal 
van thuis worden meegenomen en dus ook onder het hierboven 
beschreven thuisverbruik vallen), 5% bij familie of vrienden, 2% in 
horecazaken en 6% op ‘overige’ plaatsen. Onder ‘overige’ vallen 
feestzalen, recreatieparken, hotels, evenementen, … .  
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Walen zijn grotere vleeswarenkopers dan Vlamingen 
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ASPERGES GRILLEN 
De verfijnde smaak van asperges heeft weinig extra nodig. Meer 
dan kort wat grillen hebben ze niet nodig. Kook ze wel even voor.
Asperges + gedroogde ham = schoon koppel! Deze gegrilde 
asperges met tomatenvinaigrette doen je wegdromen naar de 
zomer. Mmmm!
Een overheerlijke Vlaamse klassieker in een Italiaans jasje, dat is 
deze aspergerisotto. Bij dit gerechtje gaat er werkelijk niets ver-
loren. Het kookvocht van de asperges gebruik je om je risotto 
extra smaak te geven.
Asperges grillen kan je ook perfect op de BBQ doen. Smeer ze in 
met wat olie en gooi ze even op de grill. Zorg voor een mooi 
ruitjespatroon door de asperges een kwartslag te draaien. Niet te 
versmaden in combinatie met een varkenskroontje en aardap-
pelpuree met daslook.
 

GEDROOGDE HAM MET GEGRILDE ASPERGES, 
VINAIGRETTE VAN TOMATEN EN BROODKRUIM

Aantal personen 4
Ingrediënten
12 sneetjes gedroogde ham
1 kg Belgische witte asperges
6 pruimtomaten

1 lange sjalot, fijngesneden
1 teentje look, fijngehakt
1 handvol basilicumblaadjes
2 eetlepels chardonnayazijn
olijfolie
piment d’espelette
fleur de sel
1 bot rucola
4 sneetjes bruin brood

Schil de asperges en kook ze al dente in gezouten water. Pel en 
ontpit de tomaten en snijd ze vervolgens in partjes.
Stoof de sjalot en look aan in olijfolie zonder te kleuren. Voeg 
de tomaat toe en laat 5 minuten sudderen.
Mix dit alles met basilicum, olijfolie, wijnazijn, zout en piment 
d’espelette tot een mooie emulsie.
Cutter het brood, kruid met peper, zout en olijfolie en bak het 
vervolgens op een bakplaat in de oven op 200°C.
Wrijf de asperges in met wat olijfolie, gril ze kort en kruid met 
wat zeezout.
Serveer de asperges met de sneetjes gedroogde ham erboven-
op. Overgiet met de tomatenvinaigrette en bestrooi met brood-
kruim en rucola.

ASPERGERISOTTO

Aantal personen 4
Ingrediënten
500 g asperges
4 plakken gedroogde ham
400 g risottorijst
1 dl droge witte wijn
7,5 dl kippenbouillon

3x asperges, 3x anders 
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We zijn allemaal dol op asperges à la flamande, romige aspergesoep en asperges met ham. Maar 
wist je dat er tal van andere manieren zijn om asperges klaar te maken?
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RECEPTEN

olijfolie
boter
4 el geklaarde boter
1 ei
½ dl melk
Japans broodkruim (panko)
100 g verse geitenkaas
roquette
verse kervel
50 g gemalen belegen kaas
1 koffielepel venkelzaad
peper en zout

Schil de asperges en verwijder de houterige voet. Snijd de 
asperges op ongeveer 8 cm van de punt door.
Kook de aspergepunten 2 minuten in gezouten water en haal 
dan de pan van het vuur. Laat de asperges in het kookvocht lig-
gen. Door de resterende warmte zullen ze langzaam, maar zeer 
gelijkmatig garen.
Als ze naar de bodem zakken, zijn ze perfect gaar.
Snijd het onderste gedeelte van de asperges in kleine blokjes.
Verwarm voor de risotto een scheutje olijfolie. Doe er de rijst bij 
en wentel alle korrels door de olie. Warm door tot de rijst net te 
warm is om met de hand aan te raken. Voeg de aspergeblokjes 
toe en blus met de witte wijn. Laat die volledig verdampen en 
blus dan met een eerste pollepel hete kippenbouillon. Doe er 
ook een pollepel van het kookvocht van de asperges bij. Laat 
telkens weer verdampen voor je nog een deel bouillon toe-
voegt. De rijst zal langzaam zijn zetmelen vrijgeven tot een 
beetgaar, maar toch smeuïg geheel. Na ongeveer 12 minuten is 
de rijst gaar.
Paneer intussen de aspergepunten. Haal ze daarvoor eerst door 
een losgeslagen ei met een scheutje melk en olijfolie en vervol-
gens door het broodkruim. Bak de aspergepunten goudgeel in 
geklaarde boter.
Werk de risotto af met de verse geitenkaas, een flinke klont 
boter, een scheutje olijfolie en peper naar smaak.
Serveer met een fris slaatje van roquette, verse kervel en gema-
len kaas op smaak gebracht met olijfolie en venkelzaadjes. Een 
plakje gedroogde ham maakt het geheel af.
 
VARKENSKROONTJE OP DE BARBECUE MET 
WITTE ASPERGES EN AARDAPPELPUREE MET 
DASLOOK

Aantal personen 6
bereidingstijd 60
Ingrediënten
Voor het varkenskroontje:
1 varkenskroontje van +/- 800 g (3 beentjes)
olijfolie
peper en zout
Voor de asperges:
16 dikke Belgische asperges
olijfolie
handvol peterselie
peper en zout
nootmuskaat
paar druppels citroensap
Voor de aardappelpuree met daslook:
350 g geschilde aardappelen (bv. Charlotte)

100 g ongezouten boter
125 g volle melk
1 klein handjevol daslook (een plant die niet op look lijkt, maar 
wel de typische smaak heeft)
Voor het varkenskroontje:
Snijd het varkenskroontje in sneden of vraag je slager om dit te 
doen.
Haal het vlees op tijd uit de koelkast.
Zo kan het op kamertemperatuur komen.
Wrijf het vlees in met wat olijfolie, peper en zout.
Grill beide zijden van de varkenssneden op een hoge tempera-
tuur op de BBQ.

Laat de sneden op een lagere temperatuur verder garen.
Je krijgt een lagere temperatuur door de grill wat hoger op de 
BBQ (en dus wat verder van het vuur) te plaatsen.
Om een mooi ruitjespatroon te krijgen, draai je de snede tel-
kens met een kwartslag.

Laat eventjes rusten zodat de sappen zich in het vlees kunnen 
verdelen.

Voor de asperges:
Schil de asperges en smeer ze met een borsteltje in met olijf-
olie.
Bak de asperges op de BBQ tot ze bijna gaar zijn.
Zorg voor een mooi ruitjespatroon door de asperges een kwart-
slag te draaien.

Laat de asperges afkoelen en snijd ze in fijne slierten.
Hak de peterselie fijn en bak kort aan in de pan met wat boter.
Voeg de slierten asperge toe en kruid af met peper, zout, noot-
muskaat en enkele druppels citroensap.
Voor de aardappelpuree met daslook:
Kook de aardappelen in gezouten water.
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Giet ze af en laat even drogen in de pan.

Smelt de helft van de boter in een diep pannetje.
Hiermee ga je beurre noisette maken.
Dit doe je door de boter te laten smelten tot ze ‘schuimt’.
Schep een deel van het schuim af en verhit de boter verder tot 
ze een hazelnootachtige kleur krijgt.
Let goed op dat je ze niet laat aanbranden.

Werk de puree op met de melk, de beurre noisette en de rest 
van de boter.
Kruid af met peper, nootmuskaat en zout.
Voeg op het einde de fijngesneden daslook toe en roer om.

Afwerking: schik de varkenssnede en asperges met de daslook-
puree op het bord.
Werk eventueel af met wat waterkersblaadjes.
Serveer met wat druppels boter van bij de asperges.

 
ASPERGES WOKKEN 
Asperges wokken gaat snel en is superlekker! Koken in de wok 
is ideaal voor wie weinig tijd heeft. Schil de asperges en snijd 
ze in kleine stukken. Verhit wat olie in een wokpan op een hoog 
vuur en roerbak de asperges. Na 10 minuten zijn je asperges 
klaar.
Vis en asperges zijn altijd een topcombo. Een snelle wok met 
aardappelen, garnalen en asperges brengt in een wip de lente 
in je bord.
Deze wok met varkensvlees en lentegroenten brengt je meteen 
in oosterse sferen. Wat witte asperges voegen een snuifje van 
bij ons toe.
 
GEWOKTE AARDAPPELEN MET GARNALEN EN 
ASPERGES

Aantal personen 4
Ingrediënten
500 g of vastkokende aardappelen (ongeveer 5 grote aardap-
pelen)
150 g grijze garnalen
1 bussel witte asperges
200 g jonge spinazie
2 lente-uien
2 eieren
50 g pijnboompitten
2 el arachideolie
peper en zout
 
Schil de aardappelen en asperges.
Snijd de aardappelen in blokjes en asperges in schuine reepjes.
Was de spinazie.

Wok de ongegaarde aardappelen en asperges in arachideolie 
tot ze beetgaar zijn.
Voeg hierbij de pijnboompitten en spinazie.
Laat de spinazie slinken en voeg de grijze garnalen en gesnip-
perde lente-ui toe.

Breek hierover de eieren.
Roer om en bak even op.
Kruid met peper en zout.

WOK VAN VARKENSVLEES EN LENTEGROENTEN

Aantal personen 4
Ingrediënten
600 g spiering zonder been
arachideolie
1 bot jonge wortelen
1 bot witte asperges
100 g peultjes
1 jonge bloemkool
1 dl groentebouillon
1 pakje lente-ui
1 bot koriander
1 citroen
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100 g pecannoten
olie

Voor de marinade
een duimdik stuk gember
1 teentje knoflook
een takje vers bonenkruid
sesamolie
een scheutje sojasaus
peper

Snijd het varkensvlees in kleine stukjes.
Schil voor de marinade de gember en pel de look. Snijd beide 
zeer fijn. Doe de look en de gember bij het vlees met het 
gesneden bonenkruid, enkele druppels sesamolie, een scheutje 
sojasaus en peper. Meng goed door en laat een half uurtje rus-
ten.
Schil intussen de wortelen en de asperges en snijd alle groenten 
in kleine stukjes.
Verhit de wok en doe er een scheutje olie in. Schroei het vlees 
dicht en haal het terug uit de wok. Voeg wat verse olie toe en 
roerbak de wortelen, de bloemkool en de asperges enkele 
minuten. Blus met de groentenbouillon en voeg de peultjes toe. 
Bak verder tot het vocht is verdampt. Doe er het varkensvlees 
terug bij om door te warmen.
Werk de wokschotel af met de gesneden lente-ui en koriander, 
de noten en de geraspte schil van de citroen.

ASPERGES IN DE BROODDOOS 

Heb je nog wat gekookte asperges over van gisteren? Perfect 
om in de brooddoos te zwieren!
Wie dol is op asperges à la flamande, maak je zeker blij met 
een sandwich met zalmaspergerolletje en eiersla!
Dipje op het werk? Dankzij deze rolletjes van gedroogde ham 
en asperges waan je je even op vakantie in Italië. De ideale 
lunchbreak…
 
ROLLETJES VAN GEDROOGDE HAM MET 
ASPERGE, SLA EN WATERKERS 

Aantal personen 4
Ingrediënten
1 bussel asperges
1/2 kropsla
1/2 bussel waterkers
16 stukjes gedroogde tomaat
6 plakken gedroogde ham

4 eetlepels yogonaise
2 eetlepels tomatenpesto
 
Schil de asperges.
Kook ze beetgaar en spoel onder koud water.
Snijd het harde stuk onderaan weg.
Was de sla en de waterkers en spoel ze in water.
Hak de gedroogde tomaten in grove stukken.
Meng de yogonaise met de pesto.

Leg de plakjes ham op een werkblad, verdeel er de waterkers, 
de sla en de aspergepunten over.
Lepel er gelijkmatig de dressing over en bestrooi met de stukjes 
gedroogde tomaat.
Rol toe en serveer in de lunchbox. 

SANDWICH MET ZALM-ASPERGEROLLETJE EN 
EIERSLA
Aantal personen 4
Asperges en zalm: de perfecte combinatie. Voeg wat zelfge-
maakte eiersalade toe en je krijgt een verrukkelijke sandwich.

Ingrediënten
4 zachte sandwiches
12 asperges
4 plakjes gerookte zalm
1 bakje tuinkers
zwarte peper
Voor de eiersla:
4 hardgekookte eieren, geprakt
3 el mayonaise
1 el yoghurt 
1 el gehakte peterselie
peper en zout

Schil de asperges en snijd het harde einde weg.
Kook ze beetgaar in licht gezouten water en laat uitlekken.
Rol telkens 3 asperges in een plakje gerookte zalm en kruid met 
een beetje zwarte peper.

Meng alle ingrediënten voor de eiersla.
Besmeer de sandwiches met eiersla, leg er een aspergerolletje 
op en werk af met plukjes tuinkers.
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VLEES VAN BIJ ONS

BESTELFORMULIER PROMOTIEMATERIAAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WK voetbal: 
Supporter mee met vlees van bij ons!

Rund- en varkensvlees én kip in de hoofdrol
Typische gerechten van Engeland, Tunesië en Panama worden 
omgetoverd in een versie met vlees van bij ons. Zowel kip als 
rund- en varkensvlees komen aan bod. Variatie ten top om tij-
dens de matchen van de Rode Duivels met familie en vrienden 
te genieten van lekkere maaltijden.

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

Het pakket bevat:
 ¬ receptenfiches rund-, varkensvlees en kip voor Engeland, 

Tunesië en Panama
 ¬ vleesprikkers
 ¬ inpakpapier

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

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

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

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

LAATSTE KANS 

OM TE 

BESTELLEN

Binnenkort pakken we ze in, 

   met een stukje vlees van bij ons.

Binnenkort pakken we ze in, 

   met een stukje vlees van bij ons.

MET EEN LEKKER STUKJE BELGISCHE KIP.

Kies alti jd voor vlees van bij ons. Ook wanneer we de Engelsen verslaan.

Kookti p: kipnuggets zijn op hun best met een lekker stukje kip van bij ons. 

Met zorg gekweekt, streng gecontroleerd en door iedereen geprezen. 

Smakelijk. Bekijk dit recept op de achterzijde of ontdek andere gerechten 

op lekkervanbijons.be.

NL-Kipnuggets.indd   1

27/04/2018   10:19:14

MET EEN LEKKER STUKJE BELGISCHE KIP.
Kies alti jd voor vlees van bij ons. Ook wanneer we de Tunesiërs oppeuzelen.

Kookti p: deze tajine is op z’n best met lekkere kip van bij ons. 
Met zorg gekweekt, streng gecontroleerd en door iedereen gesmaakt. 
Bekijk dit recept op de achterzijde of ontdek andere gerechten op lekkervanbijons.be.

Tajine van kip.indd   1 27/04/2018   11:50:57

MET EEN LEKKER STUKJE BELGISCH VARKENSVLEES.Kies alti jd voor vlees van bij ons. Ook wanneer we de Panamezen verslaan.Kookti p: mofongo is op z’n best met een lekker stuk varkensvlees van bij 
ons. Met zorg gekweekt, streng gecontroleerd en door iedereen geprezen. 
Smakelijk. Bekijk dit recept op de achterzijde of ontdek andere gerechten op 
lekkervanbijons.be

NL-Mofongo.indd   1

27/04/2018   10:04:34



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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INTER-SPICE
INDASIA

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

KRUIDEN –  SPECERIJEN –  DARMEN
HULPSTOFFEN –  MARINADE

Wij  leveren rechtstreeks  aan Groothandel  en industr ie

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

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

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

* * * *
Inlichtingen en/of stalen……. 

Vraag er naar bij uw leverancier van kruiden

NIEUW NIEUW NIEUW
 

** RIB SPICES INTERSPICE
** RIB LAKAGE INTERSPICE

** PULLED PORC SPICES
** PULLED PORC SAUCES

Polyester & Inox
Roest en Corrosie vrij

Muren - Plafonds - Deuren - Beschermplinten
Geleverd en/of geplaatst

PANELCO bvba
Tel. 055/38.51.33 • Fax 055/38.51.34 • info@becopanel.be 

www.becopanel.be

V
A

N
 T

O
P
K

W
A

LI
T

E
IT

va
n 

bi
j o

ns

VR
A

A
G

 E
R

N
A

A
R 

B
IJ

 J
E 

A
M

B
A

C
H

TE
LI

JK
E 

SL
A

G
ER

20
18

-0
4-

23
_A

3-
af

fic
he

_B
B_

ka
lfs

vl
ee

s.i
nd

d 
  3

27
/0

4/
20

18
   

9:
26

:2
2



w
w

w
.b

b-
bb

.b
e

{G
EZ

O
CH

T}
Dy

na
m

isc
he

 jo
ng

ere
n (

m
/v

) 
m

et
 on

de
rn

em
ing

szi
n, 

ee
n c

rea
tie

f b
rei

n v
oo

r e
en

 
bo

eie
nd

e j
ob

 in
 am

ba
ch

te
-

lijk
e o

nd
ern

em
ing

en
 m

et
 

to
ek

om
stp

ers
pe

cti
ef.

 
W

erk
ze

ke
rh

eid
 en

 go
ed

 
loo

n g
eg

ara
nd

ee
rd

!

{P
RO

FI
EL

}
W

er
ke

n i
n e

en
 fa

m
ilia

le 
on

de
rn

em
ing

 sp
re

ek
t j

e a
an

. 
Ee

n c
rea

tie
f b

rei
n i

s e
en

 m
us

t. 
Ve

ra
nt

wo
or

de
lijk

he
id,

 
or

de
 en

 in
iti

at
ief

 ne
m

en
 

zit
te

n i
n j

e n
at

uu
r. 

Je
 be

nt
 dy

na
m

isc
h,

 
lee

rg
ier

ig 
en

 so
cia

al.

{W
IJ

 B
IE

D
EN

}
Ee

n b
oe

ien
de

 jo
b 

m
et

 ve
el 

afw
iss

eli
ng

 
en

 ve
ra

nt
wo

or
de

lijk
he

id 
in 

ee
n w

ar
m

e e
n f

am
ilia

le 
we

rko
m

ge
vin

g m
et

 
do

or
gr

oe
im

og
eli

jkh
ed

en
 

en
 ee

n a
an

tre
kk

eli
jk 

loo
n.

DO
W

NL
OA

D 
DE

 SC
HO

LE
NB

IJL
AG

E O
P 

ON
ZE

 W
EB

SI
TE

 EN
 K

IE
S E

EN
 SC

HO
OL

 D
IE

 JE
 TO

EK
OM

ST
DR

OM
EN

 IN
 V

ER
VU

LL
IN

G 
LA

AT
 G

AA
N…

K
IE

Z
E

N
 V

O
O

R
 H

E
T 

SL
A

G
E

R
SB

E
R

O
E

P
is

 k
ie

ze
n 

vo
or

 e
en

 b
oe

ie
nd

e 
jo

b 
m

et
 w

er
kz

ek
er

he
id

Be
n 

jij
 d

e 
ka

nd
id

aa
t

di
e 

w
ij 

zo
ek

en
?

po
st

er
-o

pl
ei

di
ng

 2
01

8-
O

K.
in

dd
   

1
26

/0
4/

18
   

09
:1

0



w
w

w
.b

b-
bb

.b
e

{G
EZ

O
CH

T}
Dy

na
m

isc
he

 jo
ng

ere
n (

m
/v

) 
m

et
 on

de
rn

em
ing

szi
n, 

ee
n c

rea
tie

f b
rei

n v
oo

r e
en

 
bo

eie
nd

e j
ob

 in
 am

ba
ch

te
-

lijk
e o

nd
ern

em
ing

en
 m

et
 

to
ek

om
stp

ers
pe

cti
ef.

 
W

erk
ze

ke
rh

eid
 en

 go
ed

 
loo

n g
eg

ara
nd

ee
rd

!

{P
RO

FI
EL

}
W

er
ke

n i
n e

en
 fa

m
ilia

le 
on

de
rn

em
ing

 sp
re

ek
t j

e a
an

. 
Ee

n c
rea

tie
f b

rei
n i

s e
en

 m
us

t. 
Ve

ra
nt

wo
or

de
lijk

he
id,

 
or

de
 en

 in
iti

at
ief

 ne
m

en
 

zit
te

n i
n j

e n
at

uu
r. 

Je
 be

nt
 dy

na
m

isc
h,

 
lee

rg
ier

ig 
en

 so
cia

al.

{W
IJ

 B
IE

D
EN

}
Ee

n b
oe

ien
de

 jo
b 

m
et

 ve
el 

afw
iss

eli
ng

 
en

 ve
ra

nt
wo

or
de

lijk
he

id 
in 

ee
n w

ar
m

e e
n f

am
ilia

le 
we

rko
m

ge
vin

g m
et

 
do

or
gr

oe
im

og
eli

jkh
ed

en
 

en
 ee

n a
an

tre
kk

eli
jk 

loo
n.

DO
W

NL
OA

D 
DE

 SC
HO

LE
NB

IJL
AG

E O
P 

ON
ZE

 W
EB

SI
TE

 EN
 K

IE
S E

EN
 SC

HO
OL

 D
IE

 JE
 TO

EK
OM

ST
DR

OM
EN

 IN
 V

ER
VU

LL
IN

G 
LA

AT
 G

AA
N…

K
IE

Z
E

N
 V

O
O

R
 H

E
T 

SL
A

G
E

R
SB

E
R

O
E

P
is

 k
ie

ze
n 

vo
or

 e
en

 b
oe

ie
nd

e 
jo

b 
m

et
 w

er
kz

ek
er

he
id

Be
n 

jij
 d

e 
ka

nd
id

aa
t

di
e 

w
ij 

zo
ek

en
?

po
st

er
-o

pl
ei

di
ng

 2
01

8-
O

K.
in

dd
   

1
26

/0
4/

18
   

09
:1

0



XXXXXXXXXXXXXXXXXX

44 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Luc Cornez 
Segment manager 

+32 (0)4 79 56 50 28 

l.cornez@lixero.eu

www.lixero.eu Hendrik Mesdagstraat 2 5753 DA  Deurne Nederland info@lixero.eu 
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INFORMATIEF

Last van slechte geuren in uw werkplaats en winkel ? 
Last van slechtruikende oppervlakken 
(vetafscheider, vuilnisemmers, afvallokaal, enz.)? 
Ontdek hoe u deze problemen kan oplossen!

46 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 

Naarmate de dag vordert kunnen voedselresten en vetten zich 
ophopen in de afvoerleidingen en een vieze geur verspreiden. 
Dit is niet alleen onaangenaam voor het personeel in de werk-
plaats, maar als deze geur zich verplaatst naar de winkel kan 
deze de klanten wegjagen. 

De beste oplossing om problemen met slechte geuren in de 
leidingen op te lossen is de bron van deze geuren uit te scha-
kelen; met andere woorden: de voedselresten die zich verza-
meld hebben in de leidingen moeten opgelost worden. Let 
echter goed op welk product u hiervoor gebruikt! 

Bepaalde producten camoufleren enkel de stank zonder de 
oorzaak aan te pakken en de slechte geuren blijven dan ook 
terugkomen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij chloor en bleek-
water. Deze twee ontsmettingsproducten bevatten namelijk 
geen specifieke bestanddelen die de voedselresten vloeibaar 
maken. In tegenstelling tot wat men zou denken, bieden deze 
producten slechts een tijdelijke oplossing. Bovendien zijn 
grote hoeveelheden ontsmettingsmiddel in de leidingen ten 
zeerste af te raden. Hierdoor doen vetafscheiders namelijk hun 
werk minder goed en het is ook nog eens schadelijk voor het 
milieu. 

Er bestaat een zeer effectieve, gezonde en milieuvriendelijke 
oplossing voor het verwijderen van de voedselresten die de 
stank veroorzaken: enzymen! Enzymen zijn 100% natuurlijke 
eiwitten die organische materie (de voedselresten en vetten) 
afbreken en vloeibaar maken. Door een enzymatisch product 
te gebruiken voor het onderhoud van uw leidingen bent u ver-
zekerd van schone leidingen zonder verstoppingen en slechte 
geuren!

Realco heeft een specifiek product ontwikkeld op basis van 
enzymen voor het preventief onderhoud en de curatieve 
behandeling van slechte geuren in de leidingen en op 
slechtruikende oppervlakken: SUPODOR. Dit product bevat 
een geurabsorbeerder op basis van hernieuwbare grondstof-
fen die de geuren verwijdert en een aangename muntgeur 
achterlaat. Dankzij de enzymen en bacteriën in het product 
hydroliseert SUPODOR de organische bezinksels, bron van 
slechte geuren, en voorkomt verstoppingen in de leidingen.

Het biedt de volgende voordelen:
 ¬ Effectieve verwijdering van slechte geuren
 ¬ Probleembestrijdende en -voorkomende werking in leidingen
 ¬ Natuurlijke verwijdering van verstoppingen dankzij de wer-

king van de enzymen
 ¬ Geschikt voor leidingen in werkplaatsen, sanitaire leidingen, 

oppervlakken in lokalen met vetafscheider, afval, vuilnisem-
mers, enz.

 ¬ Vestiging van goede bacteriën in de leidingen die de ontwik-
keling van fermentatieve bacteriën verhindert en slechte geur 
tegengaat

 ¬ Veilig voor de gebruiker en het materiaal waarmee het in 
aanraking komt (pH-neutraal)

 ¬ Eenvoudig in gebruik (doseerdop)
 ¬ Biologische afbreekbaarheid > 99% in 28 dagen

Aarzel niet om uw hygiëne-expert Ayman (0473/96 36 68) te 
contacteren indien u vragen hebt of advies wenst betreffende 
uw reiniging.

Ayman Amin, Realco-hygiëne-expert



DE ENZYMATISCHE REINIGING VAN REALCO IS:

✓ KRACHTIG 

✓ SNEL 

✓ EENVOUDIG 

✓ PROFESSIONEEL 

✓ ONGEVAARLIJK (pH-NEUTRAAL)

BEHEERS 
HYGIËNE IN UW 

SLAGERIJ
met de enzymatische 

expertise van 
REALCO

5%
KORTING 

VOOR LEDEN VAN 
DE LANDSBOND DER 

BEENHOUWERS

MEER INFO : 

0490/44.34.76

Assortiment beenhouwer

Beheers hygiëne in uw beenhouwerij dankzij 
de enzymatische reiniging van Realco

Reinigen met enzymen

Materiaal en hygiëneplan

Woord van de Landsbond

Ontdek de nieuwe Realco 
catalogus bij uw verdeler

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

www.realco.be
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DOSSIER OPLEIDING

Voor onze nationale beroepsfederatie is een goede samenwer-
king met de slagerijscholen en de opleidingscentra van levensbe-
lang.  Wij weten ondertussen dat er heel veel werknemers tekort 
zijn in onze sector en dat er slechts een 200 tal slagers afstude-
ren per jaar. Aan de opleiding kan het tekort niet liggen. In 
Vlaanderen zijn er 7 topslagerijscholen die in het voltijds dagon-
derwijs de opleiding slager-spekslager aanbieden.  In alfabeti-
sche volgorde gaat het om COOVI Anderlecht,  De Ledebaan 
Aalst, Hotelschool Hasselt, Kogeka Geel, TA Diksmuide, Ter 
Groene Poorte Brugge en PIVA Antwerpen.  

Daarnaast wordt het slagersonderwijs ook aangeboden in avond- 
of deeltijdsonderwijs, in diverse centra voor deeltijdsonderwijs 
en Syntra opleidingsplaatsen.  Deze scholen stellen zichzelf voor 
in de special onderwijs van dit vakblad. En toch volstaat dat 
blijkbaar niet om meer toestroom naar de slagerswerkvloer te 
genereren. Alhoewel er proper gewerkt wordt in de slagerij en de 
slager goed zijn boterham verdient, naar hartenlust zijn creativi-
teit kwijt kan in zijn ambacht en werkzekerheid kent, blijft het 
beroep met een imagoprobleem opgezadeld zitten.  Gelukkig 
geldt dat niet alleen voor de slagers maar leiden alle voedings-
beroepen onder dit probleem.  

Na heel wat overleg op overheidsniveau wordt er aan de oplei-
ding gesleuteld. Er komen nieuwe opleidingen bij en Minisiters 
Crevits en Muyters hebben heel wat energie gestoken in het 

proefproject duaal leren dat vanaf 2019 uitgerold wordt over heel 
Vlaanderen. Volgend schooljaar stappen zo’n 180 scholen, centra 
voor deeltijds onderwijs en Syntra- lesplaatsen in het proefpro-
ject ‘Schoolbank op de werkplek’. Wij hopen dat dit het aantal 
leerlingen een flinke boost geeft.

Voor de Ministers is het belangrijk dat bedrijven, scholen, secto-
ren, leerkrachten, leerlingen en ook ouders ervan overtuigd zijn 
dat de duale leerweg evenwaardig is aan het voltijds secundair 
onderwijs. 

Duaal leren houdt in dat jongeren meer dan nu leren op de werk-
vloer en op die manier een onderwijskwalificatie halen en dus 
beter voorbereid zijn voor de arbeidsmarkt. Het diploma dat ze 
behalen is gelijkwaardig aan het diploma van het voltijds secun-
dair onderwijs. Het verschil zit hem in het feit dat jongeren de 
vaardigheden en de kennis voor het grootste deel op de werk-
vloer verwerven. 

Het proefproject ‘Schoolbank op de werkplek’ van Ministers Hilde 
Crevits en Philippe Muyters kent hiermee een verruiming van 30 
studierichtingen. Verspreid over heel Vlaanderen zal duaal zo 
446 keer worden aangeboden in zowel beroeps- als technische 
trajecten. Deze uitbreiding wordt zorgvuldig opgevolgd en dient 
om de verdere uitrol van duaal leren mee vorm te geven.  

KIEZEN VOOR HET 
SLAGERSBEROEP
is kiezen voor een boeiende job met werkzekerheid

Ben jij de 
kandidaat

die wij 
zoeken?
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DOSSIER OPLEIDING

De opleiding 7 TP zet sterk in op het werk-
plekleren met duidelijke focus op de bak-
kerij, slagerij- of keukensector.  Daar de 
focus op werkplekleren ligt proberen de 
verschillende partners de kloof tussen 
onderwijs en industrie zo klein mogelijk te 
houden.  Studenten die afstuderen in deze 
richting weten wat er op de werkplek 
gebeurt en hebben dat ook aan den lijve 
ondervonden. Maar het absolute pluspunt 
is toch wel dat leerlingen, nadat ze zijn 
afgestudeerd, dadelijk een arbeidsover-
eenkomst kunnen tekenen. 

Het feit dat de verschillende federaties uit 
de voedingsindustrie sterk betrokken wer-
den bij dit nieuw initiatief zorgt ervoor dat 
de slaagkansen voor dit project extra 
hoog liggen.

Volgens Eddy Van Damme, voorzitter van 
Bakkers Vlaanderen en  Ivan Claeys, voor-
zitter van de Lansbond der Beenhouwers, 
worden dit soort initiatieven geappreci-

eerd omdat er ook in de ambachtelijke 
bakkerij en slagerij nood is aan personeel 
dat verantwoordelijkheid kan dragen en 

eventueel een tweede of derde winkel kan 
runnen.  

SE-N-SE OPLEIDING IN DE VOEDINGSSECTOR
De Landsbond der Beenhouwers, Fenavian, Bakkers Vlaanderen, de federatie van de grote bakkerij van België,  
Belgian Ready Meals Associaltion en Ter Groene Poorte hebben de handen in elkaar geslagen om een nieuwe 

Se-n-Se opleiding op te zetten voor onze sector met de garantie dat de leerlingen bij het afstuderen meteen een 
arbeidsovereenkomst van minimum 6 maanden kunnen ondertekenen.

  

WORD NU SLAGER BIJ PIVA!

Schrijf je in voor de slagerijafdeling: 
Desguinlei 244 - 2018 Antwerpen 
Tel.: 03/242.26.00
info.piva@provincieantwerpen.be - www.piva.be

3e JAAR VOEDINGSTECHNIEKEN
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SLAGERS-TRAITEURS-
SCHOOL DIKSMUIDE

SLAGERS-TRAITEURSSCHOOL DIKSMUIDE OPENDEURDAG 
WAS (D)IK IN ORDE!

De leerlingen van de Slagers-traiteursschool Diksmuide alsook 
de cursisten van het volwassenenonderwijs CVO CERVO-GO - 
VDAB opleidingen lieten hun prachtige inspirerende creaties zien 
tijdens de opendeurdag. De talrijke opgekomen bezoekers kon-
den het reilen en zeilen van de verschillende afdelingen van 
dichtbij beleven. Naast het proeven, de vele demo’s, workshop 
voor nieuwe leerlingen… waren de absolute publiekstrekkers 
onder meer de prachtige thema etalages met sierschotels en 
culinaire bereidingen.

EEN SCHOOL MET VISIE… 
MEER DAN 55 JAAR AMBACHTELIJKE ERVARING!

Een krachtige leeromgeving vraagt om de nodige middelen. 
Deze moeten voldoende aanwezig, uitdagend, hedendaags en 
stimulerend zijn. De school investeert hier voortdurend… Sinds 
kort voldoet de school aan de EEG normen i.v.m. de vergunning 
tot uitsnijderij voor de cursisten van CVO Cervo-GO & VDAB.

De afdeling slagerij-traiteur beschikt over een modern machine-
park waarbij het perfecte evenwicht gevonden wordt tussen 
moderne technologische ontwikkelingen en ambachtelijk vak-
manschap. De vakleraars volgen de vleessector op de voet om 
zich te specialiseren in nieuwe technieken, betere grondstoffen 
of duurzame producten. De school draagt duurzaamheid en kwa-
liteit hoog in het vaandel en kan steunen op de technische know-
how van haar personeel. De afdeling slager-traiteur met haar 
lange traditie van meer dan 55 jaar en als voortrekker in de 
aanpak van het ambachtelijk vakmanschap is een degelijke vak-
opleiding, belangrijker dan ooit! Door de snel evoluerende tech-
nologie, food en culinaire tendensen gaat de school steeds actief 
op zoek naar nieuwe methodes om de leerlingen en cursisten 
klaar te stomen voor het professionele bedrijfsleven. Wij garan-
deren onderwijs met een opvallend hoog niveau. 

UNIEK IN VLAANDEREN 
KIES VOOR OPLEIDING SLAGERIJ EN VLEESWAREN & 

FIJNKOST EN TRAITEUR 
 ¬ leer alles over slagerij, vleeswaren, fijnkost en traiteur 
 ¬ professionals als vakleraars 
 ¬ volledig vernieuwd met moderne snijmachines, koelinstalla-

ties, keukens voor bereidingen, traiteur-accommodatie, ... EEG 
uitsnijderij

 ¬ reality-slagerij als oefen-omgeving, didactische winkel… 
 ¬ stages bij gerenommeerde bedrijven en traiteurs vanaf het 

vijfde leerjaar 
 ¬ te volgen op zowel TSO als BSO onderwijsniveau 
 ¬ te volgen in dag- en avondonderwijs, in secundair- en  vol-

wassenenonderwijs 
 ¬ mogelijkheid tot specialisatie Traiteur
 ¬ meer dan 55 jaar ambachtelijke ervaring!
 ¬ verblijf in internaat is tijdens de week mogelijk 
 ¬ winnaar op diverse competities in binnen- en buitenland
 ¬ …

Heb je ambities om slager-traiteur te worden of ben je op zoek 
naar een andere studierichting… neem gerust contact op! 

Slagers-traiteursschool dagonderwijs (TSO - BSO) met inter-
naat & volwassenenonderwijs CVO Cervo-GO & VDAB  
Kaaskerkestraat 22 
8600 – Diksmuide
051 51 92 51 
dir.atheneumdiksmuide@go-scholengroepwesthoek.be
www.go-diksmuide.be
www.cervogo.be
www.leerlingenotel.be

Redactie en foto’s: Bertrand Vande Ginste

GO! Technisch Atheneum Diksmuide
Kaaskerkestraat 22 | 8600 Diksmuide

tel. 051 51 92 51 | www.go-diksmuide.be

technisch atheneumGO! Diksmuide

Uniek in Vlaanderen:  
opleiding Slagerij en Vleeswaren & Fijnkost en Traiteur

Leerkrachten en professionals uit de sector werken samen in de afdeling  
Slagerij-Vleeswaren en Fijnkost-Traiteur. Ze bouwen een School van de Voeding uit.

INFODAG ZONDAG 25 MAARTOM 14.00 UUR

KIES VOOR DE AFDELING 

SLAGERIJ EN VLEESWAREN 

FIJNKOST EN TRAITEUR

Vat de koe bij 
de horens!

2820_TA Diskmuide_A5_Flyer_DEF.indd   1 9/03/18   16:22
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TER GROENE POORTE

SLAGER WORDEN AAN TER GROENE POORTE: 
“WIJ ZORGEN VOOR EEN TOEKOMST MET ABSOLUTE 

WERKZEKERHEID”

Werkzekerheid, toekomstmogelijkheden én vakmanschap. Het 
zijn krachtige woorden die de opleiding tot slager-traiteur aan 
Ter Groene Poorte in de verf zetten. 

Al op jonge leeftijd komen onze leerlingen in aanraking met het 
mooie beroep van slager. De basis krijgen ze reeds mee in de 
eerste graad waar modules slagerij afgewisseld worden met 
modules bakkerij en hotel. Een open, brede en sterke kijk dus op 
de voedingsberoepen die de school aanbiedt. 

Vanaf de tweede graad kan er gekozen worden voor een com-
plete opleiding tot slager Die opleiding duurt vier jaar en kan 
zowel op technisch als op beroepsniveau gevolgd worden. 
Aansluitende kan er nog een specialisatie traiteur gevolgd wor-
den. 

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

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

"We zorgen voor een toekomst met absolute werkzekerheid", 
vertelt Iris Cornette, algemeen directeur Ter Groene Poorte. 
"Slager worden, blijft een knelpuntberoep, maar op Ter Groene 
Poorte zetten wij elke dag de troeven van deze mooie stiel in de 
kijker."

Vandaar ook dat de nieuwe slagerijschool als uithangbord moet 
dienen. "Hier kunnen onze leerlingen alle facetten uit de slagerij 
en traiteur leren én ervaren. Bovendien is het een opleiding tot 
slager met high tech materiaal." Daarmee doelt Cornette op de 
moderne apparatuur. Naast de nieuwe vleesmachines wordt er 
tijdens de lessen gewerkt met touchscreen smartboards waarbij 
de docent met filmpjes en internet werkt om de lessen optimaal 
te kunnen geven. 

Kennis en expertise wordt dag na dag doorgegeven aan de vol-
gende generatie.

Iris Cornette: “Gedreven door creativiteit starten leerlingen bij 
ons in de eerste graad. Gevormd met vakkennis groeit de voeling 
met het beroep. Gewapend met passie en ondernemerschap 
verlaten ze als mature jongeren de school na één of meerdere 
Specialisatiejaren. Met trots leveren we bekwame arbeidskrach-
ten af die zowel als vakman en als mens goed in het leven staan.”

HET MYSTERIE VAN DE ZESHOEK
Het vernieuwde logo van de school – de zeshoek – symboliseert 
alle opleidingen van de school: Bakkerij, Slagerij, Hotel, 
Grootkeuken, Voedingstechnieken en Eerste Graad. Daarnaast 
symboliseert het ook verbondenheid. Alle opleidingen zijn met 
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elkaar geconnecteerd en wisselen bijgevolg kennis en expertise 
uit. Het mysterie van de Groene Zeshoek is de extra kracht die 
elke leerling in onze school bekomt door een opleiding te volgen 
die aansluit op andere  complementaire beroepsgerichte oplei-
dingen. 

De zes opleidingen in Ter Groene Poorte, van eerste graad tot de 
vijf vakgerichte opleidingen, vormen elk een deel van de Groene 
Zeshoek. Door als leerling een specifieke opleiding te volgen in 
één van de punten van onze Groene Zeshoek en begeesterd te 
worden door de 5 andere punten, word je sterker in je eigen 
punt. Je vindt sneller aansluiting bij de vijf andere vakgebieden 
en begrijpt  ten volle hoe jullie samen een complementariteit 
vormen in de voedingsindustrie. Wij creëren de meerwaarde die 
onze leerlingen boven het gewone niveau laat uitstijgen. Daar 
streven wij naartoe, elke dag opnieuw. 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Ter Groene Poorte ligt op 500 meter van het Brugse station. Kom 
je van ver, dan biedt ons internaat een warme thuis. Je verblijft 
van maandag tot vrijdag bij ons op de campus. Studie en ont-
spanning wisselen elkaar af. Vriendschappen worden voor het 
leven gesmeed en als intern ken je ook veel leerlingen uit andere 
richtingen. 

In juni is er iedere zaterdagvoormiddag en woensdagnamiddag 
een infovoormiddag in het receptiegebouw van de school. Info 
en inschrijven is mogelijk, zowel voor de dagschool als voor het 
internaat. 

Ter Groene Poorte
Dé Gastronomische School
T 050 40 30 20 - F 050 40 30 25 
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SYNTRA WEST

DUAAL LEREN, OOK IN UW ONDERNEMING!
KIES VOOR JONG EN BRUISEND TALENT

 ¬ Jongeren werken wekelijks minstens 3 dagen in uw 
onderneming

 ¬ Jongeren verwerven beroepsvaardigheden op uw 
werkvloer

 ¬ Jongeren krijgen een algemene en bredere beroeps-
gerichte vorming op school, in een Centrum voor 
Deeltijds Onderwijs of een SYNTRA-lesplaats

 ¬ Duaal Leren is een samenwerking tussen 3 partners:
 ¬ De jongere
 ¬ Onderwijsverstrekker
 ¬ Uw onderneming

Wie werft u aan? 
Arbeidsrijpe jongeren die bij u aan de slag willen gaan. 
Jongeren met ‘hands-on’-mentaliteit die tijdens hun 
opleiding al aan het werk willen. Ze zijn gedreven en 
hebben goesting om de handen uit de mouwen te 
steken. 

Wat doet u? 
U brengt de jongere arbeidsmarktgerichte competen-
ties bij vanuit de praktijk van uw onderneming, aan-
sluitend bij zijn of haar studierichting. U vraagt een 
erkenning aan tot leerwerkplek en stelt een gemoti-
veerde mentor ter beschikking. Afhankelijk van het 
type overeenkomst, ontvangt de jongere een vergoe-
ding.

Wat doet het Centrum voor Leren en Werken of de 
SYNTRA-lesplaats? 
De trajectbegeleider ondersteunt de jongere en volgt 
de tewerkstelling op. De jongere krijgt aanvullende 
algemene en bredere beroepsgerichte vorming. Bij 
succesvolle beëindiging van de opleiding behaalt de 
jongere een beroepskwalificatie en/of onderwijskwali-
ficatie. 

Wat wint u? 
U leidt jongeren op tot potentiële werknemers op maat 
van uw onderneming. U kan aanspraak maken op 
financiële incentives. U draagt bij tot het opleidingstra-
ject van jongeren, biedt hen werkervaring en een toe-
komstperspectief. U maakt van uw werkvloer een 
krachtige leeromgeving. U toont uw engagement voor 
de maatschappelijke omgeving.

Syntra West Brugge
Spoorwegstraat 14 - 8200 Sint-Michiels
Tel: 050/40 30 60 - Fax: 050/40 30 61
www.syntrawest.be

DUAAL ONDERNEMERSCHAPSTRAJECT SLAGER – SPEKSLAGER 

SLAGER-SPEKSLAGER -  VOLTIJDSE DAGOPLEIDING MET WERKPLEKLEREN  
In amper 1 jaar tijd word  je volledig klaargestoomd voor het beroep van slager-spekslager. De In amper 1 jaar tijd word  je volledig klaargestoomd voor het beroep van slager-spekslager. De 
opleiding past volledig in het nieuwe concept van duaal leren: cursisten brengen meer dan 60% opleiding past volledig in het nieuwe concept van duaal leren: cursisten brengen meer dan 60% 
van de opleidingstijd door op de werkvloer, waar ze al doende en onder begeleiding van een van de opleidingstijd door op de werkvloer, waar ze al doende en onder begeleiding van een 
leermeester het vak leren. Deze opleidingsvorm is uniek in Vlaanderen en ideaal voor wie graag leermeester het vak leren. Deze opleidingsvorm is uniek in Vlaanderen en ideaal voor wie graag 
meteen de handen uit mouwen steekt.  Gedurende één jaar lang, verwerf je de nodige kennis en meteen de handen uit mouwen steekt.  Gedurende één jaar lang, verwerf je de nodige kennis en 
vaardigheden die een slager-spekslager moet bezitten.  Eveneens volg je ook basiskennis flexibel vaardigheden die een slager-spekslager moet bezitten.  Eveneens volg je ook basiskennis flexibel 
ondernemen wat je achteraf in staat stelt een zelfstandige activiteit met succes op te starten. Via ondernemen wat je achteraf in staat stelt een zelfstandige activiteit met succes op te starten. Via 
werkplek- en campusleren ga je dus alle competenties en kennis ontwikkelen die bij dat beroep werkplek- en campusleren ga je dus alle competenties en kennis ontwikkelen die bij dat beroep 
horen.horen.

Opleiding van 1 jaar – Syntra West KortrijkOpleiding van 1 jaar – Syntra West Kortrijk
Start op dinsdag 2 oktober 2018
Lesdag: dinsdag, en donderdagvoormiddag
les van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u
Werkplekleren: 3 dagen per week

InschrijvingsgeldInschrijvingsgeld
€ 1.936,00 (incl. 21% BTW, grondstoffen en syllabi)

DUAAL ONDERNEMERSCHAPSTRAJECT RESTAURANTHOUDER 

RESTAURANTHOUDER - VOLTIJDSE DAGOPLEIDING MET WERKPLEKLEREN 
Deze dagopleiding horeca bereidt de cursisten voor op het algemeen technisch, commercieel, Deze dagopleiding horeca bereidt de cursisten voor op het algemeen technisch, commercieel, 
financieel en administratief uitoefenen van het beroep restauranthouder. Je start met 2 weken op financieel en administratief uitoefenen van het beroep restauranthouder. Je start met 2 weken op 
de campus, waarin je alle basiskennis mee krijgt. Daarna heb je telkens 2 dagen campusleren en de campus, waarin je alle basiskennis mee krijgt. Daarna heb je telkens 2 dagen campusleren en   
3 dagen werkplekleren, om volledig ingewijd te worden in de horeca.  3 dagen werkplekleren, om volledig ingewijd te worden in de horeca.  

Opleiding van 1 jaar – Syntra West Brugge Opleiding van 1 jaar – Syntra West Brugge 
Start op maandag 24 september 2018 
Lesdag: dinsdag en woensdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u
Werkplekleren: 3 dagen per week

InschrijvingsgeldInschrijvingsgeld
€ 2.299,00 (incl. 21% BTW, grondstoffen en syllabi)

ONDERNEMERSOPLEIDING -  AVOND

SLAGER-SPEKSLAGER
Syntra West geeft het beroep van slager een nieuw elan. In deze opleiding staan vakmanschap, yntra West geeft het beroep van slager een nieuw elan. In deze opleiding staan vakmanschap, 
innovatie, creativiteit, kwaliteit en management centraal.  De hele sector smeekt naar gediploinnovatie, creativiteit, kwaliteit en management centraal.  De hele sector smeekt naar gediplo--
meerde mensen.  Werk verzekerd, dus !meerde mensen.  Werk verzekerd, dus !

Opleiding van 3 jaar – 1 avond per week – Syntra West KortrijkOpleiding van 3 jaar – 1 avond per week – Syntra West Kortrijk
Het 1ste jaar start op woensdag 19 september 2018 van 18u30u tot 22u 

Inschrijvingsgeld 1ste jaarInschrijvingsgeld 1ste jaar
€ 556,60 (incl. 21% BTW, grondstoffen en syllabi)

DUAAL LEREN & WERKEN (WERKPLEKLEREN: WEKELIJKS 
MINIMAAL 3 DAGEN OPLEIDING OP DE WERKVLOER 
AANGEVULD MET LES IN DE CAMPUS)

SLAGER-SPEKSLAGER 
Voor de leerjongere  vanaf 15 jaarVoor de leerjongere  vanaf 15 jaar

Opleiding van 3 jaar - Start begin september 2018  - Syntra West KortrijkOpleiding van 3 jaar - Start begin september 2018  - Syntra West Kortrijk

m.z. Spoorwegstraat 14 8200 Bruggevolg ons op:

Voor meer info bel 078/353 653 of mail info@syntrawest.be

www.syntrawest.be
Syntra West vzw - ISO 9001:2015

180426-002 SW Adv HOV scholeneditie Belgische Beenhouwerij.indd   1 25/04/18   11:37

TER GROENE POORTE PAKT
 GOUD EN ZILVER OP FEVIA AWARDS

Ter Groene Poorte een toonaangevende voedingsschool? 
Het zal wel zijn want het werd gisteren opnieuw bevestigd tijdens 
de Fevia Awards in Brussel. Fevia, de federatie van de Belgische 
voedingsindustrie, organiseert jaarlijks de prestigieuze wedstrijd 
'Food At Work Awards Vlaanderen waarin innovatieve producten 
centraal staan. 

Twee teams van Ter Groene Poorte wonnen de hoofdprijzen met 
een product dat vlees op een vernieuwende manier in de kijker 
plaatst. Het goud ging naar 'Fibercracker with bacon', een hartig 
en vezelrijk koekje met een zacht aroma van spek. Voor dit aperi-
tiefkoekje maakten de leerlingen uit het Specialisatiejaar Assistent 
Voeding gebruik van restvezels en pulp uit de fruitsapindustrie. De 
toegevoegde gedroogde ham is eigenlijk opgewaardeerd van 
nevenstromen (afval) bij het versnijden van gedroogde hammen. 
Onder het motto: Afval bestaat niet. Een soort van upcycling bin-
nen de voeding zeg maar. Die eerste prijs was goed voor een 
cheque van 1000 euro! Fibercracker won daarnaast nog de 
publieksprijs. 
 
De tweede prijs ging naar leerlingen uit het zesde jaar Slagerijschool 
die met 'Chick'n Chill' een allergenenvrije kippenschnitzel voor-
stelden. Als basis werd mager kippenvlees gebruikt waaraan een 
mix van verschillende groenten als broccoli, spinazie, groene kool, 
courgette en zeewier werden toegevoegd. Het zilver was goed 
voor een cheque van 500 euro!

Ter Groene Poorte is bijzonder trots op deze twee prijzen en 
bewijst andermaal dat productontwikkeling en het volgen van 
maatschappelijke voedingstrends erg belangrijk is binnen de 
opleiding. De leerlingen die de eerste plaats veroverden, volgen 
dit schooljaar de Specialisatie Assistent Voedingsindustrie. 
Volgend schooljaar wordt die opleiding omgedoopt tot Product- 
en Procesassistent Voedingsindustrie. Productontwikkeling, werk-
plekleren en kwaliteitscontrole staan centraal, maar er is meer!

Leerlingen die de richting volgen, krijgen na de studies een 
arbeidscontract van minimum zes maanden aangeboden. Op die 
manier dichten we als school de kloof met de arbeidsmarkt en 
spelen we in op de groeiende vraag naar geschoolde arbeids-
krachten binnen de voedingsindustrie. 
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Opleiding van 1 jaar – Syntra West Brugge Opleiding van 1 jaar – Syntra West Brugge 
Start op maandag 24 september 2018 
Lesdag: dinsdag en woensdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u
Werkplekleren: 3 dagen per week

InschrijvingsgeldInschrijvingsgeld
€ 2.299,00 (incl. 21% BTW, grondstoffen en syllabi)

ONDERNEMERSOPLEIDING -  AVOND

SLAGER-SPEKSLAGER
Syntra West geeft het beroep van slager een nieuw elan. In deze opleiding staan vakmanschap, yntra West geeft het beroep van slager een nieuw elan. In deze opleiding staan vakmanschap, 
innovatie, creativiteit, kwaliteit en management centraal.  De hele sector smeekt naar gediploinnovatie, creativiteit, kwaliteit en management centraal.  De hele sector smeekt naar gediplo--
meerde mensen.  Werk verzekerd, dus !meerde mensen.  Werk verzekerd, dus !

Opleiding van 3 jaar – 1 avond per week – Syntra West KortrijkOpleiding van 3 jaar – 1 avond per week – Syntra West Kortrijk
Het 1ste jaar start op woensdag 19 september 2018 van 18u30u tot 22u 

Inschrijvingsgeld 1ste jaarInschrijvingsgeld 1ste jaar
€ 556,60 (incl. 21% BTW, grondstoffen en syllabi)

DUAAL LEREN & WERKEN (WERKPLEKLEREN: WEKELIJKS 
MINIMAAL 3 DAGEN OPLEIDING OP DE WERKVLOER 
AANGEVULD MET LES IN DE CAMPUS)

SLAGER-SPEKSLAGER 
Voor de leerjongere  vanaf 15 jaarVoor de leerjongere  vanaf 15 jaar

Opleiding van 3 jaar - Start begin september 2018  - Syntra West KortrijkOpleiding van 3 jaar - Start begin september 2018  - Syntra West Kortrijk

m.z. Spoorwegstraat 14 8200 Bruggevolg ons op:

Voor meer info bel 078/353 653 of mail info@syntrawest.be

www.syntrawest.be
Syntra West vzw - ISO 9001:2015

180426-002 SW Adv HOV scholeneditie Belgische Beenhouwerij.indd   1 25/04/18   11:37
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COOVI

WIE ZIJN WIJ?
COOVI biedt technisch en beroepssecundair onderwijs aan in de 
studiegebieden Voeding, m.n. Bakkerij, Hotel/Restaurant-
Keuken, Slagerij en Land- en Tuinbouw.

De school combineert vakkennis  met een brede algemene vor-
ming. We hebben aandacht voor creativiteit,  hygiëne, veiligheid 
en ontwikkeling van ieders talenten. Op die manier geven wij 
onze leerlingen maximale kansen om in de maatschappij te stap-
pen of verder te studeren. Onze zorgende en stimulerende bege-
leiding helpt leerlingen hun weg te vinden in het leven.

Studeren aan COOVI betekent ook studeren in Brussel, een stad 
waarin verschillende culturen elkaar ontmoeten en positief beïn-
vloeden. Bovendien biedt onze school veel internationale erva-
ringskansen. Daarom vinden wij talenkennis een must en onder-
wijzen we in alle jaren meerdere talen.

COOVI maakt deel uit van de rustige, groene COOVI - campus en 
is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. We beschik-
ken eveneens over een eigen schoolbusdienst.

Kortom, COOVI is een school met visie!

SLAGERIJ: VAKMANSCHAP OP HOOG NIVEAU
Hou je van een lekker stukje vlees? Beter nog: zorg je daar het 
liefst zelf voor?
Dan ben jij één van de toekomstige slagers waar de arbeidsmarkt 
zo luid om schreeuwt!
In COOVI leer je alle facetten van de slagerij kennen. Dankzij een 
evenwichtige combinatie van vaktechnologie, praktijklessen en 
stages (vanaf 4de jaar) word je helemaal voorbereid op een 
mooie toekomst in de sector.

Het beroep van slager evolueert snel. Naast de traditionele sla-
gerijproducten, biedt de moderne slager een gamma traiteurpro-
ducten aan, die inspelen op de snel veranderende, maatschap-
pelijke trends. Terecht stelt de klant én dus ook de school hoge 
eisen i.v.m. voedselveiligheid, verse en gezonde voeding.

DE OPLEIDING IN EEN NOTENDOP
Binnen de slagerijopleiding ligt de klemtoon op de praktijk. 
Behalve vleesverwerking vormen ook bewaar-, verpakkings- en  
verkoopstechnieken een belangrijk onderdeel van de leerstof. 

De stages vanaf het 4de jaar toetsen de vakkennis aan de reali-
teit op de werkvloer. Toch klinken ook begrippen als marketing, 
bedrijfsbeheer, informatica en kostprijsberekening een slager uit 
COOVI heel vertrouwd in de oren. 

Bovendien kiest COOVI in de 3de graad, naast de PV - uren ook 
voor werkplekleren bij gerenommeerde slagerijbedrijven en par-
ticulieren, wat de leerlingen confronteert met de realiteit op de 
werkvloer. Het werkplekleren is een boeiende aanvulling op de 
onderwezen competenties en creëert meteen ook zeer krachtige 
leeromgeving.

EEN TIPJE VAN DE SLUIER WAT INHOUD BETREFT:
In het eerste jaar ...
proef je van alle richtingen zowel Bakkerij, Slagerij, Hotel/
Restaurant als Tuinbouw.

In het tweede jaar ...
 ¬ kom  je al in contact met de basistechnieken van de slagerij;
 ¬ leer je verschillende werkmaterialen kennen;
 ¬ krijg je lessen voedingsleer, leer je over de voedingswaarde 

van producten;
 ¬ leer je over hygiëne op de werkplek. Binnen de A-stroom krijg 

je ook nog lessen wetenschappen.

Vanaf het derde en in het vierde jaar… 
OPLEIDING SLAGERIJ EN VERKOOPSKLARE GERECHTEN

 ¬ leer je alles over het uitbenen, verdelen en versnijden van 
karkassen;

 ¬ bewerk je vlees op diverse manieren (paneren, marineren, 
pekelen,...);

 ¬ maak je pasteien, vleesgeleien en leverworst.

In het vijfde en zesde jaar...
 ¬ oefen je de bereiding van fijne vleeswaren (charcuterie) en 

traiteurbereidingen (kant-en-klare gerechten);
 ¬ stel je vleesbuffetten samen;
 ¬ maak je salades, vleesbroden en roulades.

In het derde en vierde jaar ... 
OPLEIDING SLAGERIJ EN VLEESWARENBEREIDING

 ¬ krijg  je inzicht in warenkennis (soorten rassen, slachtafval,...)  
en  de bedrijfsuitrusting van een slagerij;

 ¬ leer je diverse verpakkings- en bereidingstechnieken;
 ¬ krijg je inzicht in de voedingsleer en leer je ziektes bij het vee 

herkennen.

In het vijfde en zesde jaar...
 ¬ krijg je inzicht in de rechten en plichten van de ondernemer, 

de basis van het boekhouden en de prijsbepaling;
 ¬ leer je garneren en etaleren;
 ¬ leer je snel en efficiënt werken.

DUAAL LEREN
Ga je naar het vijfde jaar slagerij en zegt de werkvloer je steeds 
meer en meer? Dan ben je (quasi) arbeidsrijp en dan kan je bij 
ons in een duaal leertraject stappen!

 ¬ 38 u/week (werkplek + school)
 ¬ Evenveel vakantie als andere leerlingen, maar met opbouw 

van betaalde   
 ¬ Vakantiedagen

DOSSIER OPLEIDING
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 ¬ Aantrekkelijke maandelijkse vergoeding (loon) die oploopt 
naarmate je  

 ¬ Competenties toenemen
 ¬ Behoud van kindergeld
 ¬ Je betaalt geen belastingen en je kan fiscaal ten laste blijven 

van je ouders
 ¬ Je bouwt rechten op voor: ziekte-uitkering, werkeloosheids-

uitkering, pensioen

PRIJSBEESTEN 
Elke leerling krijgt de kans om mee te dingen voor de prijzenpot 
in nationale en internationale vakwedstrijden, zoals Eurobeef, 
Meat and Fresh Expo en dergelijke meer. De school is terecht fier 
op de trofeeën en medailles die onze slagers jaarlijks verzamelen.

TOEKOMST
Wil je meteen aan het werk? Dan zit je goed in de opleiding 
Slagerij. Met jouw oog voor kwaliteit en kennis van voedselveilig-
heid en hygiëne kun je zo bij een slager aan de slag.

Maar ook andere bedrijven in de voedingssector ontvangen je 
met open armen. Met je diploma secundair onderwijs kun je 
terecht in de productontwikkeling en het voedselonderzoek.

Je kunt ook zelf een slagerij beginnen. Vele oud-leerlingen sla-
gen erin een eigen zaak uit te bouwen. Elke leerling krijgt bij ons 
de kans om een attest bedrijfsbeheer te halen. Dit heb je nodig 
om een bedrijf te kunnen opstarten.

Of word je graag leraar? In het onderwijs kan men slagers 
gebruiken die hun ervaring doorgeven. 

Je kunt natuurlijk ook verder studeren. Met een opleiding van 
COOVI ben je voldoende voorbereid op een bacheloropleiding 
aan de hogeschool.

Voor INSCHRIJVINGEN en BEREIKBAARHEID
Zie www.coovi.be

DOSSIER OPLEIDING

 

OVERZICHT STUDIERICHTINGEN 
 

1ste jaar 
 

1ste jaar A 
 

 

1ste jaar B 
 

2de jaar 
 

Hotel – Voeding 
 

 
Agro- en biotechnieken 

 

 
Beroepsvoorbereidend leerjaar 

Hotel – Bakkerij – Slagerij 
 

 
Beroepsvoorbereidend leerjaar 

Land- en Tuinbouw 
 

 

 
 

Technisch secundair onderwijs (TSO) 
 

Beroepssecundair onderwijs (BSO) 

3de jaar 
4de jaar Brood en Banket Hotel 

 
Plant-, Dier- en 

Milieutechnieken 
 

Toerisme Brood- en 
Banketbakkerij 

Restaurant en 
Keuken 

Slagerij en Vlees- 
warenbereiding 

Plant, Dier en 
Milieu 

5de jaar 
6de jaar Brood en Banket Hotel Planttechnische 

Wetenschappen Toerisme 

 
Brood- en 

Banketbakkerij 
En Confiserie 

 

Restaurant en 
Keuken 

Slagerij en 
Verkoopsklare 

Gerechten 

Tuinbouw en 
Groenvoorziening 

 

 

Duaal leren 
 

 

 
SECUNDAIR ONDERWIJS 

 
EMILE GRYSONLAAN 1 – 1070 ANDERLECHT 

02/526.56.00 – WWW.COOVI.BE 
 

 

Duaal leren 
bakkerij 

 

 Duaal leren 
slagerij  

7de specialisatiejaar 

Banketbakkerij en Chocoladebewerking 

Specialiteitenrestaurant 

Tuinaanleg en onderhoud (Stedelijk Groen) 
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KOGEKA

Binnen de scholengemeenschap Kogeka bieden wij in de school 
Sint Jozef onder het departement Voeding en Horeca volgende 
opleidingen aan:

SLAGERIJ EN VLEESWARENBEREIDING
BSO - TWEEDE GRAAD
In deze studierichting leer je degelijke praktische kennis en vaar-
digheid om varkensvlees, rundsvlees, schapenvlees en kalfsvlees 
uit te snijden, uit te benen, winkelklaar te maken. 

Verder leer je technische basiskennis over uitrusting,grondstoffe
n,bereidingstechnieken en organisatie van de slagerij. Je krijgt 
ook training in productgerichte creatieve vormgeving en decora-
tie van eindproducten in de slagerij.

Voor wie is deze richting?
Het is een pluspunt als je instapt vanuit het beroepsvoorberei-
dend jaar Hotel-Bakkerij-Slagerij van de eerste graad waar je een 
eerste kennismaking met de voedingssector hebt gekregen. 

De instap in het eerste leerjaar van de tweede graad blijft voor 
iedereen open die interesse heeft in een praktische opleiding in 
de vleessector. Indien je later instapt, moet je wel bereid zijn om 
onder begeleiding fundamentele achterstanden weg te werken.

Wat na deze opleiding?
Indien je met succes de tweede graad beëindigt kom je terecht 
in de derde graad Slagerij en Verkoopsklare gerechten BSO waar 
je praktische kennis en vaardigheden worden uitgediept en ver-
fijnd.

SLAGERIJ EN VERKOOPSKLARE GERECHTEN
BSO - DERDE GRAAD
Je vaktechnische kennis wordt in de derde graad uitgediept. Je 
beheersing van praktische en theoretische kennis en vaardighe-
den bij uitsnijden, uitbenen, bereidingen en technieken van 
behandeling en bewaring, het garneren van producten, bedrijfs-
voering, regels van hygiëne en veiligheid worden als vormings-
doelen verfijnd. Bovendien leer je ook andere aspecten van het 
beroep van zelfstandige slager kennen. Hij/zij heeft ook te maken 
met marketing, reclame, administratie, milieueisen enz. 
            
De opleiding besteedt aandacht aan de toepassing van techno-
logische vernieuwingen en kwaliteitszorg. Je maakt kennis met 
de beroepswereld door stages in slagerijen en industriële slage-
rijen (uitsnijderij, vleeswarenindustrie en -distributie).

Voor wie is deze richting?
Je kan in deze richting terecht indien je met succes de tweede 
graad beëindigt met een A-attest vanuit de tweede graad 
Slagerij en Vleeswarenbereiding BSO. De praktische kennis en 
vaardigheden opgedaan in de tweede graad zijn wel nodig en 
worden uitgediept en verfijnd. Elementen als snelheid,volume,be
heersingsniveau, zelfstandigheid worden belangrijker.

Wat na deze opleiding?
Indien je met succes het tweede jaar van de derde graad beëin-
digt kan je specialiseren in het derde leerjaar van de derde graad 
in het studiegebied Voeding voor Banketaannemer-Traiteur om 
zo het diploma van het secundair onderwijs te behalen, alsook 
het attest Bedrijfsbeheer.

Als afgestudeerde kan je werk vinden als ambachtelijk slager in 
een klein of groot bedrijf of als industrieel slager in een middel-
grote of grote onderneming. Na een aantal jaren beroepserva-
ring kan je zelf ook zelfstandig slager worden.

SLAGERIJ - DUAAL
BSO - DERDE GRAAD
In een duaal leertraject leer je zowel in de school als in een bedrijf 
je vak gedurende het hele schooljaar. Je kan ook in het duale 
traject je diploma van Slager behalen.
 
Voor wie is deze richting?
Zou je graag slager worden en ben je ook klaar voor de arbeids-
markt? Dan is het duaal leertraject iets voor jou. Je leert zowel 
op school als op de werkplek de praktische en theoretische ken-
nis en vaardigheden bij uitsnijden, uitbenen, bereidingen en 
technieken van behandeling en bewaring, het garneren van pro-
ducten, bedrijfsvoering, regels van hygiëne en veiligheid. 
Bovendien leer je ook andere aspecten van het beroep van zelf-
standige slager kennen. Je hebt ook te maken met marketing, 
reclame, administratie, milieueisen enz.
Heb je de tweede graad behaald en ben je klaar om te gaan 
werken dan kan je in onze school starten met duaal leren. 

Wat na deze opleiding?
Na je studies vind je gemakkelijk een job en misschien kan je wel 
blijven in het bedrijf waar je jouw leertraject hebt afgelegd.
Je kan je ook verder specialiseren in het derde leerjaar van de 
derde graad voor Banketaannemer-Traiteur om zo het diploma 
van het secundair onderwijs te behalen.

 

 

www.kogeka.be/sintjozef 

Sint-Jozefinstituut 

Technische Schoolstraat 52, 2440 GEEL 

014/57 85 50 

De school bevindt zich op 200m van het   station (bus/trein) 

Afdeling slagerij 
Wij bieden aan: 

 
2e graad slagerij en vleeswarenbereiding 

3e graad slagerij en verkoopsklare gerechten 
Duaal leren en werken—slagerij 

 
Info en inschrijven — www.kogeka.be 
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Sint-Jozefinstituut 

Technische Schoolstraat 52, 2440 GEEL 

014/57 85 50 

De school bevindt zich op 200m van het   station (bus/trein) 

Afdeling slagerij 
Wij bieden aan: 

 
2e graad slagerij en vleeswarenbereiding 

3e graad slagerij en verkoopsklare gerechten 
Duaal leren en werken—slagerij 

 
Info en inschrijven — www.kogeka.be 



Werkgevers zijn anno 2018 nog steeds 

op zoek naar goed opgeleide SLAGERS/

SPEKSLAGERS. 

Dit beroep valt onder de KNELPUNT-

BEROEPEN, wat inhoudt dat de kans op 

werk na de opleiding zeer groot is. Heb 

je een passie voor dit oude ambacht? 

Zou je tewerkgesteld willen worden in 

een slagerij of in een vleesverwerkend 

bedrijf? Vraag dan een screenings-

gesprek aan bij de VDAB. Wil je graag 

samen met deze opleiding je diploma 

secundair onderwijs behalen? Dat 

kan door het volgen van Aanvullende 

Algemene Vorming.

WAT LEER IK IN DE OPLEIDING?

Tijdens de opleiding wordt veel aandacht gegeven aan WERK-
PLEKLEREN. Je krijgt een theoretisch gedeelte maar gaat daarnaast 
al snel aan de slag op de werkvloer. Op deze manier leer je het 
beroep op een zeer praktische manier. Na de opleiding ben je o.a. 
in staat om 

•	 vlees	te	beoordelen,	te	bestellen	en	te	verkopen.	
•	 Je	kan	een	varken,	rund,	kalf	en	schaap	uitsnijden	en	uitbenen.		
•	 Je	kan	vleesbereidingen	maken	op	basis	van	vers	vlees	(zouterij-

producten,	 kookworsten,	 droge	 worsten,	 leverbereidingen,	
bloedbereidingen,	geleibereidingen,…)

•	 Je	kan	verkoopklare	gerechten	en	specialiteiten	bereiden.
•	 Je	weet	alles	over	veiligheid,	hygiëne	en	bewaren	van	vlees.

VOORDELEN

•	 De	 opleiding	 is	 gratis	 indien	 je	 bent	 ingeschreven	 als	 niet-
werkende	werkzoekende	bij	de	VDAB.

•	 Je	behoudt	je	stempelgeld	of	uitkering	van	het	OCMW.
•	 De	VDAB	betaalt	je	vervoerskosten.
•	 De	 VDAB	 betaalt	 de	 kosten	 voor	 de	 opvang	 van	 je	 kinderen	

jonger	dan	12	jaar	terug.
•	 Een	module	 ‘toegepaste	bedrijfsvoering’	 is	 inbegrepen.	Na	de	

opleiding ben je helemaal klaar om je eigen zaak te beginnen.

Passie voor ambacht? 
voLG eeN oPLeiDiNG tot sLaGer/sPeksLaGer

Nek

borststuk

rib Lende
bil

ossenhaas

schenkel

borst
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DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEHALEN

•	 Als	 je	 samen	 met	 de	 opleiding	 ‘slager/spekslager’	 een	
opleiding	 ‘Aanvullende	 Algemene	 Vorming’	 volgt,	 
kun	je	je	diploma	secundair	onderwijs	behalen.

 
 Naast de praktische opleiding volg je daarvoor een 

aantal	 modules	 zoals	 Nederlands,	 wiskunde,	 Engels,	
wetenschappen,	cultuur,	maatschappij,	ICT,	organisatie	
en samenwerking. 

•	 Waarom Aanvullende Algemene Vorming volgen? 

 Omdat je met een diploma meer kans maakt om 
werk	 te	 vinden	 en	 promotie	 te	 maken.	 Bij	 sommige	
werkgevers kom je met een diploma in een hogere 
loonschaal	 terecht.	 Of	 misschien	 wil	 je	 verder	 
studeren?	Of	met	meer	zelfvertrouwen	door	het	leven	
gaan?		

	 Bovendien	 leer	 je	 tijdens	 de	 opleiding	 basisvaardig- 
heden	 die	 je	 nog	 heel	 je	 leven	 kunt	 gebruiken:	 
organiseren,	 samenwerken,	 leren	 leren,	 ICT- 
vaardigheden,	communicatievaardigheden,…	

	 De	 inhoud	 van	 deze	 modules	 wordt	 toegepast	 op	 de	
beroepscontext waarop je je voorbereidt.

VOORWAARDEN

•	 Je	bent	ingeschreven	bij	de	VDAB
•	 Je	slaagt	voor	de	instaptest	en	het	screeningsgesprek
•	 Je	neemt	deel	aan	een	medisch	onderzoek	en	krijgt	een	

positief	advies
•	 Goede	kennis	van	het	Nederlands.

ORGANISATIE

•	 Voltijdse	dagopleiding	bij	Syntra	Leuven,	Geldenaakse-
baan	327,	3001	Leuven.

NOG VRAGEN? INTERESSE?

Mail of bel naar  Jurgen Cuypers
 Klantenconsulent VDAB
 Jurgen.cuypers@vdab.be
 Telefoon: 016 / 38 00 21

Een samenwerking tussen  
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Lende en ribstuk 
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Volg een praktijkgerichte slagersopleiding bij SYNTRA Midden-Vlaanderen 
en krijg meer voor minder.

MAG HET IETS MEER ZIJN?

• Je leert de slagersstiel al doende in een leerbedrijf
• Je behaalt een officieel erkend diploma
• Je betaalt een scherpe prijs
• Zowel voor jongeren als volwassenen
• ‘s Avonds of overdag
• Ook via duaal leren

MEER WETEN? 
Neem contact op met coach Kimberly Heyndrickx:
kimberly.heyndrickx@syntra-mvl.be of bel 0477 81 12 76. 

Wil je als slager graag meehelpen om jongeren op te leiden?
Kimberly helpt ook jou graag verder.

www.werkplekleren.be

Van 5 tot 20 mei zetten VLAM en APAQ-W het Belgisch rundvlees 
in de kijker tijdens de veertiendaagse van het rundvlees. Dit 
gebeurt door middel van proeverijen met een foodtruck en met 
degustaties op de verkooppunten.
Wie een smakelijk stukje rundvlees wilt, heeft met Belgisch rund-
vlees een goede keuze gemaakt.
Bovendien heb je keuze uit verschillende runderrassen. Het belang-
rijkste runderras dat in België wordt gehouden is het Belgisch 
Witblauw, maar je vindt ook veehouders die andere rassen kweken: 
Rood Ras, Witrood Ras, Roodbont Ras, Charolais, Blonde d’Aquitaine, 
Hereford en Limousin.
De rundvleescampagne is zichtbaar in de verkooppunten: zowel de 
zelfstandige slagers als enkele supermarktketens doen mee. Een 
campagneaffiche zet het rundvlees van bij ons in de kijker aan de 
hand van de slogan ‘Varieer met smaak. Rundvlees van bij ons.'
Erwin Mertens, van slagerij De Kapblok in Heverlee, is fan van 
Belgisch rundvlees en doet mee: 'Wij zijn chauvinistisch als het 
Belgisch rundvlees betreft. Zo hebben we bijvoorbeeld volgende 
bedrukking op onze voertuigen staan: 'We are Belgium. Enkel 
Belgisch vlees is goed genoeg voor ons!' Dat zegt het helemaal.'
Rundvlees is een vleessoort die vaak geserveerd wordt in de horeca. 
Ook zij zijn een partner in de campagne en geven het Belgisch rund-
vlees extra uitstraling tijdens de campagneperiode. We stellen pro-
ductfiches van de verschillende runderrassen ter beschikking om de 
kennis over de specifieke eigenschappen van elk runderras aan te 
scherpen.

Piet Huysentruyt: ’De manier waarop de Belgische kwekers vandaag 
bezig zijn met hun vak is uniek en uitstekend. De kwaliteit van rund-
vlees van bij ons staat dan ook heel hoog aangeschreven. Ons 
bekendste ras is de allrounder Witblauw. En dat is niet voor niets zo 
populair in België. Het malse vlees en de zeer toegankelijke smaak 
maken Witblauw rundvlees immers heel veelzijdig en geliefd bij de 
Belgische consument. Ik ben zelf een fan van het rood ras van West-
Vlaanderen, dat trouwens ook erkend is als Vlaams traditioneel 
streekproduct. Het zijn prachtige dieren die hun typische smaak 
krijgen door de gewassen van de West-Vlaamse bodem.'
Culinaire inspiratie met rundvlees van bij ons én info over de in 
België gehouden rundvleesrassen vind je ook op lekkervanbijons.be.

VAN 5 tot 20 mei: veertiendaagse van het Belgisch rundvlees
‘Varieer met smaak. Rundvlees van bij ons.’

DOSSIER OPLEIDING
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MAKING SENSE OF TASTE Marinades, seasonings, 
sauces, herbs & spices...

11

ZOETZUUR GEMARINEERDE GROENTEN

Ingrediënten:
•   rode kool
•   witte kool
•   venkel
•   rode ui
• 200 ml  witte wijnazijn of sushiazijn
• 200 ml  mirin (zoete Japanse kookwijn)

REJO producten:
• 400 ml S05442 FRUITMARINADE

Bereiding & presentatie: 
1. Snijd de groenten in fijne slierten. 
2. Vermeng met de FRUITMARINADE met azijn en de 
mirin. 
3. Meng 500 g gesneden groenten met 200 ml 
samengestelde marinade, laat minimum 3 uur  
marineren in de koeling.

TOSCAANSE GROENTEN & PASTASALADE

Ingrediënten:
• 400 g  groene boontjes, kort gegaard 
  en verkleind
• 3 st   gele paprika, ontpit en in 
  brunoise gesneden
• 4 st   tomaat, ontpit en in brunoise 
  gesneden
• 1 bundel  lente-ui, in fijne ringen gesneden
• 200 g  zwarte olijven, uitgelekt en in   
  ringen gesneden

REJO producten:
• 500 g  S09648 TOSCAANSE DRESSING
• 500 g  S09113 CASARECCE 25 DIVELLA
  Bevat: gluten

Bereiding & presentatie: 
1. Kook de CASARECCE 25 DIVELLA beetgaar in ruim 
gezouten water, koel zo snel mogelijk terug.
2. Vermeng alle ingrediënten samen en presenteer in 
een mooie schaal.
3. Werk af met de lente-ui.

Heeft u vraag voor ons? 
Mail rejo@solina-group.eu of bel +32(0)9 385 56 15

FRUITSALADE

Ingrediënten:
• 1 kg   fruit in blokjes gesneden 
  (ananas, mango, watermeloen, 
  peer, appel, druiven, etc.)
• 100 g   water 
  (of sprankelende witte wijn,    
  cava of spumante)

REJO producten:
• 400 ml S05442 FRUITMARINADE

Bereiding & presentatie: 
1. De FRUITMARINADE mengen met het water en 
over het gesneden fruit gieten. 
2. Voorzichtig mengen met spatel. 
3. Koud serveren. 

Tip: FRUITMARINADE zorgt voor kleurstabilisatie, 
een langere bewaringstermijn en een heerlijk zoete 
smaak.

BIETJESSALADE
BALSAMICO 
MET DRESSING BALSAMICO

SAMENSTELLING

- 500 g bietjes, 3 mm, gekookt
- 1 eetlepel gehakte peterselie
- 150 g Degens Dressing
  Balsamico (7036728)

- 200 g Granny Smith, 
  gesneden met schil

DRESSING 
BALSAMICO

BEREIDING
1 Ingrediënten afwegen en mengen  
 tot een homogene massa.
2 Garneren met wat gehakte   
 peterselie.

SOLINA BELGIUM AG/NV
+32 (0)9 385 56 15
infoBE@degens.eu

SOLINA NETHERLANDS BV
+31 (0) 10 462 66 00

infoNL@degens.eu

TOE AAN NOG MEER

VERSINSPIRATIE?
OP DE WEBSITE DEGENS.EU STAAN NOG VEEL MEER

RECEPTIDEEËN

DE SMAAK VAN 
DEGENS EN REJO

DE SMAAK VAN DEGENS

Degens is een onderdeel van Solina Group

INSPIRERENDE BEREIDINGEN MET GROENTEN EN FRUIT  VOOR DE VERSSPECIALIST

GROENTEN & FRUIT

KIJK VOOR MEER INSPIRATIE OP WWW.DEGENS.EU 

RECEPTEN
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Duivelse inspiratie
Steun onze nationale helden 
aanstaande zomer met deze 
duivelse BBQ concepten!

Solina Belgium AG/NV
Rozenstraat 15 | 9810 Eke-Nazareth

T: 09 385 56 15 | F: 09 385 81 06
E: degens@solina-group.eu

www.degens.eu

MAKING 
SENSE 

OF 
TASTE

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

#ComeOn
#Belgium

Bekijk de volledige recepten op
www.rejospices.eu
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WETTELIJKE NORMEN OMTRENT 
SAMENSTELLING, NITRIET EN NITRAAT  
Volgens de Belgische wetgeving vallen 
bacon en buikspek onder de categorie 
“Niet-verhit bereid vlees”. Deze stukken 
varkensvlees worden ter verduurzaming 
gezouten en gedroogd waardoor het 
gehalte aan natriumchloride in het pro-
duct verhoogd wordt en de wateractiviteit 
verlaagd wordt. De categorie “Niet-verhit 
bereid vlees” wordt verder nog onderver-
deeld in “Gezouten niet-gerookt buik-
spek” en “Ander niet-verhit bereid vlees”. 
Voor deze subcategorieën gelden er ver-
schillende voorwaarden voor wat het 
maximum % vocht/eiwit mag bedragen 
(ziet Tabel 1). 

Voor buikspek dat niet gerookt wordt, 
mag de maximale verhouding vocht/eiwit 
3,5 % bedragen. Gerookt buikspek en 

bacon die onder de subcategorie “Ander 
niet-verhit bereid vlees” vallen, mogen 
maximum 3,0 % vocht/eiwit bevatten. Om 
aan deze voorwaarde te voldoen, moeten 
deze vleesstukken ingedroogd worden.  

Aan rauwe zouterijproducten mag stan-
daard 150 ppm (=mg/kg) nitriet en 150 
ppm nitraat toegevoegd worden. Echter, 
traditioneel vervaardigde drooggezouten 
producten “dry cured bacon” en soortge-
lijke producten die na droogzouten gedu-
rende minstens 4 dagen rijpen, mogen 
aan het einde van het productieproces 
voor nitriet en nitraat maximale restgehal-
tes van respectievelijk 175 ppm en 250 
ppm bevatten. Vandaar dat aan deze tra-
ditioneel vervaardigde zouterijproducten 
meer nitriet en nitraat mag toegevoegd 
worden. 
Volgens de Europese wetgeving mag 

nitriet enkel en alleen toegevoegd worden 
vermengd met keukenzout (NaCl). Dit 
nitrietpekelzout (NPZ) mag maximum 0,6 
% nitriet bevatten. Hogere nitrietconcen-
traties zijn niet toegelaten in België. 
Nitraat daarentegen mag wel puur toege-
voegd worden. Meestal wordt dit onder 
de vorm van natriumnitraat en kaliumni-
traat toegevoegd. 

GRONDSTOF EN INGREDIËNTEN EN 
HUN BIJDRAGE TOT HET BEREIDINGS-
PROCES 
In deze paragraaf wordt aandacht besteed 
aan de grondstof en ingrediënten die van 
belang zijn bij het bereidingsproces en de 
finale kwaliteit van buikspek en bacon.  

Vleesgrondstof
Bacon wordt bereid uit de varkensrug. Dit 
mager vleesstuk is rijk aan proteinen (20 
%) en bevat slechts 4-5 % vet. Buikspek 
daarentegen heeft een hoger vetgehalte 
en bestaat uit ± 33 % vet. Algemeen wordt 
aangewezen om bacon of buikspek te 
selecteren waarvan de pH gelegen is tus-
sen 5,6-6,0. Hogere pH-waarden worden 
omwille van de hogere gevoeligheid voor 
bederf afgeraden om te gebruiken. 

Zoutreductie in bacon en buikspek
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In huis bereide ambachtelijke zouterijproducten zoals bacon en buikspek zijn verduurzaamde charcuterieproducten 
die een belangrijk segment vormen van de charcuterieverkoop bij de ambachtelijke slager. Deze rauwe spierstukken 

kunnen eenvoudig bereid worden tot lekkere, mooi ogende en veilige producten mits vakmanschap en kennis. De 
grondstofkeuze, ingrediënten en het productieproces voor kwaliteitsvolle bacon en buikspek worden belicht in dit 

artikel. Alhoewel zout onmisbaar is voor de houdbaarheid, veiligheid en smaak van bacon en buikspek bevatten deze 
zouterijproducten vaak nog onnodig veel zout. In dit artikel zal daarom ook dieper ingegaan worden op het effect van 

zoutreductie op deze kwaliteitskarakteristieken, ook zullen zoutgereduceerde recepturen besproken worden. Dit 
artikel kadert in het VIS-project ‘Vernieuwde charcuterie voor de ambachtelijke slagerij’ een samenwerking tussen De 

Landsbond en KU Leuven, gesubsidieerd door VLAIO. 

 VLAAMS INNOVATIE SAMENWERKINGSVERBAND (VIS-PROJECT)

Belgische samenstellingsnormen voor niet-verhit bereid vlees (vb. bacon en buikspek) volgens 
het Koninklijk besluit van 8 juni 1983.

 Niet-verhit bereid vlees Max. vocht op eiwit 
= Federgetal (%)

Gezouten niet-gerookt buikspek 3,5

Ander niet-verhit bereid vlees 3,0



TEKST: LISELOT STEEN - HUBERT PAELINCK - NORBERT VAN SPEYBROECK - BERTRAND VANDE GINSTE - LORE DEWULF - FOTO'S: BERTRAND VANDE GINSTE
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Pekel
Zout
Vermits zouterijproducten niet verhit wor-
den ter verduurzaming is zout, als natrium 
chloride (NaCl), bij de productie van 
bacon en buikspek van essentieel belang 
voor de microbiologische houdbaarheid. 
NaCl als conserveermiddel verlaagt name-
lijk de wateractiviteit in deze producten 
waardoor er zo minder water beschikbaar 
is voor de groei van ongewenste bacteri-
en. Ook de Cl-ionen zelf werken remmend 
op de groei van deze bacteriën. Daarnaast 
creëert NaCl ook een karakteristieke zoute 
smaak en versterkt het de smaak van 
andere smaakcomponenten. 
Voor de bereiding van bacon en buikspek 
wordt zout als nitrietpekelzout (NPZ) 
gebruikt. Het aanwezige nitriet in NPZ 
speelt een belangrijke rol bij de bereiding 
van deze zouterijproducten (zie hieron-
der).

Nitriet en nitraat
Niet alleen zout (NaCl) maar ook nitriet 
(natriumnitriet of kaliumnitriet) is essenti-
eel om droge zouterijproducten te produ-
ceren. Nitriet mag enkel worden toege-
voegd onder de vorm van NPZ, een men-
geling van NaCl met 0,6 % natriumnitriet 
(zie hoger). Het aanwezige nitriet, dat 
dienst doet als conserveermiddel in NPZ, 
is essentieel voor de inhibitie van 
Clostridium botulinum, een pathogeen 
micro-organisme dat één van de giftigste 
stoffen op aarde kan produceren, nl. het 
toxine botuline. Nitriet zomaar elimineren 
kan bijgevolg resulteren in de mogelijke 
uitgroei van deze pathogeen met enorme 
risico’s als gevolg. 
Daarnaast heeft nitriet ook een antioxide-
rende werking waardoor ranzigheid, ten 
gevolge van de oxidatie, wordt vertraagd, 
karakteristiek voor gezouten zouterijwa-
ren. Ook draagt nitriet bij tot de rood-roze 
kleur. Nitriet maakt namelijk de vorming 
van nitrosomyoglobine mogelijk, het 
vleespigment dat bacon en buikspek de 
karakteristieke rood-roze kleur geeft. 
Daarnaast wordt nitraat (natriumnitraat of 
kaliumnitraat) ook vaak toegevoegd als 
“langzame bron van nitriet” vermits nitriet 
reactief is en snel kan wegreageren. 
Nitraat zelf fungeert niet als conserveer-
middel en draagt niet bij tot de kleur maar 
doordat nitraat langzaam gereduceerd 
wordt tot nitriet kan nitraat zo onrecht-
streeks bijdragen tot de kleur en houd-
baarheid.  

Antioxidantia
Naast nitriet worden ook nog andere anti-
oxidantia toegevoegd om ranzigheid en 
een slechte kleurstabiliteit tijdens de 
bewaring tegen te gaan. Natriumascorbaat 
wordt klassiek toegevoegd bij de berei-
ding van bacon en buikspek. Maar ook 
natriumcitraat wordt gebruikt. 
Natriumcitraat heeft niet alleen een anti-
oxiderende werking, maar versterkt ook 
de werking van andere antioxidanten. 

PRODUCTIEPROCES
In dit onderdeel worden de relevante pro-
cesaspecten bij het productieproces van 
bacon en buikspek  in detail besproken. 
De stukken worden hierbij gezouten, 
doorzouten en vervolgens afwisselend 
gedroogd en gerookt. 

Voorbereiding grondstof
Vooraleer de stukken voorbereid worden 
om te zouten, wordt de pH gemeten (5,6-
6,0). 

Buikspek 
Alvorens het zouten worden de ribben 
eerst zorgvuldig verwijderd uit het buik-
spek zonder de vliezen te beschadigen. 
Vervolgens wordt het overtollige spek aan 
de ribzijde weggesneden waarna een 
rechthoekige vorm (bv. 20x40 cm) uit het 
buikspek wordt gesneden. 

Bacon
Vooraleer de bacon wordt gezouten wordt 
worden de fijne ribben en de lende verwij-
derd. Ook de vleesketting wordt groten-
deels afgesneden. Verder worden alle 
losse vleesdeeltjes ook verwijderd. 

(Door)zouten 
Tijdens het zouten en doorzouten worden 
zout en nitriet gelijkmatig verdeeld over 
het product. Vermits zouten via een inleg-
pekel moeilijk te controleren is en vaak 
resulteert in vleesstukken met zeer varia-
bele zoutgehaltes, wordt meer en meer 
overgegaan tot vacuüm doseerzouten of 
trommelen, 2 technieken die beter te 
beheersen zijn. 

Vacuüm doseerzouten
Bij vacuüm doseerzouten worden de 
vleesstukken krachtig ingewreven/gemas-
seerd met zout (NPZ, NaCl) en eventueel 
nitraat. Vervolgens worden deze gezouten 
vleesstukken in een vacuüm zak gevacu-
meerd. Na het zouten dient het zout nog 
verder opgenomen en verdeeld te worden 

over het volledige product. Zout is na het 
zouten namelijk hoofdzakelijk aanwezig in 
de buitenkant van het product terwijl in 
de kern nog geen zout wordt aangetrof-
fen. Dit proces dient te gebeuren bij lage 
temperaturen in de koelcel om microbio-
logische groei in de zones te voorkomen 
waar nog geen zout aanwezig is. Hierbij is 
het belangrijk dat het zout gelijkmatig en 
optimaal verdeeld kan worden tot in de 
kern van het product. 
De gevacumeerde vleesstukken worden 
daarom elke 2 dagen omgedraaid en dit 
gedurende ± 2 weken voor buikspek. 
Vermits bacon groter is in omvang, duurt 
het doorzouten ook langer, nl. ± 3 weken. 

Trommel doseerzouten 
Het trommelen van de vleesstukken 
samen met zout is interessant wanneer 
grote hoeveelheden gezouten moeten 
worden. Daarnaast wordt het zout tijdens 
het trommelen ook sneller verdeeld in de 
vleesstukken in vergelijking met vacuüm 
doseerzouten of pekelen. Deze versnelde 
zoutverdeling is niet alleen voordelig voor 
het onderdrukken van bacteriële groei, 
maar ook voor  de kleurontwikkeling. 
Het trommelen van gezouten vleesstuk-
ken gebeurt standaard in vaste trommels 
met roterende roerarm of in roterende 
trommels met vaste tussenschotten. 
Hierbij worden de gekoelde vleesstukken 
samen met het zout onder vacuüm (90 %) 
bij 2 °C getrommeld om risico op bacteri-
ele groei tegen te gaan. Afwisselend met 
lange rustpauzes, worden kleine vlees-
stukken zoals buikspek gedurende 48 uur 
getrommeld terwijl grotere vleesstukken 
zoals bacon al eerder 96 uur getrommeld 
worden. De snelheid van het trommelen is 
meestal laag en bedraagt ongeveer 3 
omwentelingen per minuut. Elk half uur 
worden de vleesstukken slechts enkele 
minuten getrommeld. Hierdoor ondervin-
den de spierstukken wrijving en vrije val 
(botsingen) waardoor het zout sneller 
verdeeld wordt. Bij langere trommeltijden 
en hogere snelheden is er te veel wrijving 
en vrije val waardoor een kleverige massa 
van opgeloste vleeseiwitten (exudaat) 
wordt vrijgesteld aan het oppervlak van 
de spierstukken. In tegenstelling tot kook-
ham is dit voor bacon en buikspek onge-
wenst. 

Drogen en Roken
Na het doseerzouten worden de vlees-
stukken gerookt. Voorafgaand aan het 
roken wordt wel steeds een droogstap 
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VIS-PROJECT

uitgevoerd voor een goede opname van 
de rookkleur en –smaak. Door hout, bv. 
beukenhout of eikenhout (schilfers of 
zaagsel) te verbranden ontstaat rook dat 
uit meer dan 200 chemische verbindingen 
bestaat. Deze rookcomponenten bevatten 
vluchtige aromatische moleculen die het 
oppervlak van de vleesstukken een 
typisch rookkleur en –smaak meegeven. 
Deze componenten bezitten naast een 
antioxiderende werking ook een antimi-
crobiële werking waardoor gisten en 
schimmels minder goed kunnen uitgroei-
en op het oppervlak. 
Het nadeel van roken is dat bij deze hoge 
temperaturen PAK’s (polycyclische aro-
matische koolwaterstoffen) gevormd kun-
nen worden die kankerverwekkend kun-
nen zijn bij een te hoge inname van 
gerookte producten gedurende lange 
perioden. Echter, studies geven aan dat de 
Europese maximumgehaltes zelden of 
nooit worden overschrijden. Gerookte 
producten zijn dus veilig indien ze gerookt 
worden volgens de regels van de kunst.
Drogen
Na het roken worden de zouterijproduc-
ten tot 10-15 % verder ingedroogd. Het 
indrogen gebeurt bij een temperatuur < 10 
°C en relatieve vochtigheid van 75 %. 
Hoge temperaturen worden best verme-
den omwille van de kans op uitgroei van 
bacteriën. De duur is afhankelijk van de 
grootte van het vleesstuk en kan tot 7 
dagen in beslag nemen. Het drogen kan 
gerust in een frigo met ventilatie gebeu-
ren. 

GEVOLGEN VAN ZOUTREDUCTIE
Uit de wetenschappelijke literatuur en 
onderzoek aan de KU Leuven, blijkt dat 
verminderde toevoeging van zout in 
bacon en buikspek een invloed heeft op 
de microbiologische stabiliteit. Vermits 
deze producten geen hittebehandeling 
ondergaan ter verduurzaming, zijn NaCl 
en nitriet cruciaal voor de houdbaarheid 
en veiligheid van deze producten. Echter, 
uit de wetenschappelijke literatuur blijkt 
dat minimale zoutreductie (tot 2,3 % zout 
in bacon) de microbiële groei niet beïn-
vloedt. 
Zoutreductie in bacon en buikspek resul-
teert daarnaast ook in een vermindering 
van de zoute smaak en smaakafvlakking 
van het eindproduct. Dit is opvallend 
merkbaar in deze eiwitrijke charcuterie-
producten. Vetten creëren namelijk een 
intens maskerend aromaprofiel terwijl 

eiwitten zout naar zich toetrekken waar-
door er bij eiwitrijke charcuterieproducten 
minder zout bijdraagt tot de zoute smaak. 

 
RECEPTUREN
Uit de literatuur blijkt dat minimale reduc-
tie van het zoutgehalte geen invloed heeft 
op de microbiële groei. Vermits bacon en 
buikspek niet verhit worden zou bij drasti-
sche zoutreductie de houdbaarheid en 
veiligheid van het product in het gedrang 
kunnen komen. Daarnaast is het voor de 
consument van belang dat de zoutgere-
duceerde variant even aantrekkelijk blijft 
op vlak van kwaliteit (vb. zoute smaak) en 
etiket. Extreme reducties kunnen hieraan 
niet beantwoorden. Vandaar de keuze 
voor minimale reductie van het zoutge-
halte met maximaal behoud van houd-
baarheid, veiligheid en kwaliteit. Voor 
beide zouterijproducten wordt daartoe 
vertrokken van een receptuur waarbij 55,0 
g/kg zout toegevoegd wordt. Bij de zout-
gereduceerde variant wordt 45,0 g/kg 
zout toegevoegd. De zoutgereduceerde 
recepturen die na het bereidingsproces 
ongeveer 4,1 % zout bevatten, resulteer-
den in veilige en kwaliteitsvolle producten. 
De recepturen worden hieronder weerge-
geven en besproken. Voor de implemen-
tatie van deze recepturen in de eigen sla-
gerij wordt ook verwezen naar de film van 
deze bereidingen die beschikbaar is op de 
website (http://www.bb-bb.be) voor alle 
leden. Deze recepturen zullen ook nader 
toegelicht worden in de workshops die 
plaatsvinden in mei 2018 in 4 Vlaamse 
provincies (Antwerpen, Limburg, Oost-
Vlaanderen en West-Vlaanderen).

BUIKSPEK
Standaardreceptuur met normaal zout-
gehalte
Ingrediëntenmix (per kg vlees)
Kruiden, ingrediënten en additieven  
g/kg
Nitrietpekelzout (NPZ) 33,0
Natriumchloride (NaCl) 22,0
Kaliumnitraat  0,1
Dextrose   1,0
Gistextract  1,0
Natriumascorbaat  0,5
Natriumcitraat  0,5
TOTAAL   58,1

De receptuur bestaat uit 55,0 g/kg zout 
waarvan 3/5 (33,0 g/kg) NPZ en 2/5 (22,0 
g/kg) NaCl. De totale ingrediëntenmix 

bedraagt 58,1 g per kg vlees en bevat 
naast zout ook diverse andere ingrediën-
ten (vb. gistextract, kaliumnitraat,…).

Receptuur met verlaagd zoutgehalte
Dezelfde receptuur en bereidingswijze, 
die hieronder beschreven wordt, kan 
gevolgd worden zoals voor de standaard-
receptuur met normaal zoutgehalte. 
Alleen wordt nu in totaal 45,0 g/kg zout 
(i.p.v. 55,0 g/kg) toegevoegd waarvan 12 
g/kg NaCl (i.p.v. 22 g/kg). De hoeveelheid 
NPZ blijft ongewijzigd (33,0 g/kg). De 
andere ingrediënten blijven constant bij 
dit verlaagd zoutgehalte waardoor de 
totale  ingrediëntenmix per kg vlees nu 
48,1 g/kg bedraagt. Dit is inclusief alle 
ingrediënten (vb. gistextract, kaliumni-
traat,…).

Bereidingswijze
Zoals reeds vermeld is de pH belangrijk en 
worden hoge pH waarden afgeraden 
omwille van de de hogere gevoeligheid 
voor bederf. Dit betekent dat de pH van 
de grondstof ongeveer 5,6-6,0 moet 
bedragen.  

Het buikspek wordt eerst ontdaan van de 
ribben. Ook het overtollige spek wordt 
weggesneden waarna een rechthoekige 
vorm uit het buikspek (bv. 20x40 cm) 
w o r d t  g e s n e d e n .
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Alle ingrediënten (zie receptuur) worden 
eerst gemengd tot een homogene batch. 
Dit kan in een emmer, ton of grote plastie-
ken zak. Belangrijk hierbij is dat alles goed 
en intensief gemengd wordt. 
Let op: afhankelijk van de normale of 
zoutgereduceerde receptuur gelden 2 
verschillende recepturen => 2 verschillen-
de  ingrediëntenmixen (verschillende 
zoutsamenstelling!) 

Alvorens het zouten wordt het buikspek 
gewogen. 

Voor de receptuur met normaal zoutge-
halte wordt dan per kg buikspek 58,1 g  
ingrediëntenmix afgewogen. Voor de 
zoutgereduceerde receptuur wordt er per 
kg buikspek 48,1 g  ingrediëntenmix afge-
wogen.  

Het buikspek wordt krachtig ingewreven 
met de ingrediëntenmix !

Het gezouten buikspek samen met het 
overtollige zout wordt in een vacuumzak 
overgebracht.

Het gezouten buikspek wordt gevacu-
meerd. 

Het gezouten buikspek wordt gedurende 
11-13 dagen bewaard in de frigo (< 4°C) en 
regelmatig gedraaid om het zout te ver-
delen over het volledige vleesstuk.   

Daarna wordt het buikspek gerookt. 
Belangrijk is om voorafgaand aan de rook-
stap ook steeds te drogen voor een goede 
opname van de rookleur en rooksmaak. 
Een mogelijk programma voor roken ziet 
er als volgt uit: 
1. Drogen bij 25 °C, relatieve vochtigheid 

(RH) = 75 %, gedurende 6 uur
2. Roken bij 25 °C, 75 % RH, gedurende 30 

minuten
3. Drogen bij 40 °C, 75 % RH gedurende 2 

uur voor kleuropwekking
4. Roken bij 40 °C, 75 % RH, gedurende 30 

minuten
5. Drogen bij 20 °C, 75 % RH, gedurende 6 

uur langzaam 

Daarna word het buikspek verder inge-
droogd tot een gewichtsverlies van ± 15 % 
bij lage temperatuur (< 10 °C) en relatieve 
vochtigheid van 75 % gedurende 3-4 
dagen, afhankelijk van de grootte/dikte 
van het buikspek.

Na het drogen wordt het buikspek in een 
vacuümzak gevacumeerd en bewaard bij 
< 4 °C. 
 
BACON

Standaardreceptuur met normaal zout-
gehalte
ingrediëntenmix (per kg vlees)

Kruiden, ingrediënten en additieven  
g/kg
Nitrietpekelzout (NPZ) 33,0
Natriumchloride (NaCl) 22,0
Kaliumnitraat  0,1
Dextrose   1,0
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Gistextract  1,0
Natriumascorbaat  0,5
Natriumcitraat  0,5
TOTAAL   58,1

De receptuur bestaat uit 55,0 g/kg zout 
waarvan 3/5 (33,0 g/kg) NPZ en 2/5 (22,0 
g/kg) NaCl. De totale ingrediëntenmix per 
kg vlees bedraagt 58,1 g/kg. Dit is inclusief 
alle ingrediënten (vb. gistextract, kalium-
nitraat,…).

Receptuur met verlaagd zoutgehalte
Dezelfde receptuur en bereidingswijze, 
die hieronder beschreven wordt, kan 
gevolgd worden zoals voor de standaard-
receptuur met normaal zoutgehalte. 
Alleen wordt nu in totaal 45,0 g/kg zout 
(i.p.v. 55,0 g/kg) toegevoegd waarvan 12 
g/kg NaCl (i.p.v. 22 g/kg). De hoeveelheid 
NPZ blijft ongewijzigd (33,0 g/kg). De 
andere ingrediënten blijven constant bij 
dit verlaagd zoutgehalte waardoor de 
totale ingrediëntenmix per kg vlees nu 
48,1 g/kg bedraagt. Dit is inclusief alle 
ingrediënten (vb. gistextract, kaliumni-
traat,…).

Bereidingswijze
De pH van de grondstof bedraagt onge-
veer 5,6-6,0. Vooral hoge pH waarden 
moeten vermeden worden omwille van de 
slechte zoutopname en de hogere gevoe-
ligheid voor bederf. 

Vooraleer de bacon wordt gezouten 
wordt, wordt na het verwijderen van de 
fijne ribben ook de vleesketting gedeelte-
lijk verwijderd. Eventueel losse vleesdeel-
tjes worden ook verwijderd. 

 
Alle ingrediënten (zie receptuur) worden 
eerst gemengd tot een homogene batch 
ingrediëntenmix. Dit kan in een emmer, 
ton of grote plastieken zak. Belangrijk 
hierbij is dat alles goed en intensief 
gemengd wordt. 
Let op: afhankelijk van de normale of 
zoutgereduceerde receptuur gelden 2 
verschillende recepturen => 2 verschillen-
de ingrediëntenmix en (verschillende 
zoutsamenstelling!)

Alvorens het zouten wordt de bacon 
gewogen. 

Voor de receptuur met normaal zoutge-
halte wordt dan per kg bacon 58,1 g ingre-
diëntenmix afgewogen. Voor de zoutgere-
duceerde receptuur wordt er per kg bacon 
48,1 g ingrediëntenmix afgewogen.  

Daarna wordt de bacon krachtig ingewre-
ven met ingrediëntenmix. 

De gezouten bacon samen met het over-
tollige zout wordt in een vacuumzak over-
gebracht.

Na het vacumeren van de gezouten bacon 
wordt die bewaard gedurende 3 weken in 
de frigo (< 4°C) en regelmatig gedraaid 
om het zout te verdelen over het volledige 
vleesstuk.  

Na het doorzouten wordt de bacon 
gerookt. Belangrijk is om voorafgaand aan 
de rookstap ook steeds te drogen voor 
een goede opname van de rookleur en 
rooksmaak. Een mogelijk programma 
voor roken ziet er als volgt uit: 
6. Drogen bij 25 °C, relatieve vochtigheid 

(RH) = 75 %, gedurende 6 uur
7. Roken bij 25 °C, 75 % RH, gedurende 

30 minuten
8. Drogen bij 40 °C, 75 % RH gedurende 2 

uur voor kleuropwekking
9. Roken bij 40 °C, 75 % RH, gedurende 

30 minuten
10. Drogen bij 20 °C, 75 % RH, gedurende 

6 uur langzaam 

Daarna word de bacon verder ingedroogd 
tot een gewichtsverlies van ± 15 % bij lage 
temperatuur (< 10 °C) en relatieve voch-
tigheid van 75 % gedurende 5-7 dagen, 
afhankelijk van de grootte/dikte van de 
bacon.



www.durocdolives.com

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

Duroc d’Olives
rasecht varkensvlees

W W W . B O S S U Y T S H O P I N T E R I O R S . B E
Beenhouwer Decupere, Beselare
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Principe van deze bereiding is dat het 
ietwat taaiere vlees langzaam gaart, der-
wijze dat het bindweefsel geassocieerd 
met de spierbundels (perimysium) en het 
bindweefsel rond de spiervezels (endo-
mysium) langzaam wordt omgezet in 
gelatine. De driedimensionale structuur 
van het bindweefsel - ontstaan als gevolg 
van de intermoleculaire verknoping van 
het tropocollageen in de loop van de ver-
oudering van het dier - gaat hierbij verlo-
ren. Hiermee gaat ook de interne samen-
hang van het stuk vlees verloren, met als 
resultaat dat de spierbundels en spierve-
zels gemakkelijk van elkaar kunnen losge-
rukt worden. Vandaar de benaming pulled 
pork. De grovere structuren (zie foto 2) 
zijn de resten van de spierbundels; de 
draadjes de spiervezels. Vandaar ook de 
Nederlandse benaming ‘draadjesvlees’. 
Deze fenomenen treden op in het rode 
spierweefsel van alle dieren. Vandaar ook 
pulled beef en pulled chicken als wordt 
uitgegaan van rundvlees, respectievelijk 
kippenvlees. 

Collageen wordt in gelatine omgezet tus-
sen 70 en 80 °C. Aangezien het breken 

van de bindingen tussen de tropocolla-
geenmoleculen een chemisch reactie is, 
en alle chemische reacties sneller door-
gaan naarmate de temperatuur hoger is, 
zal de omzetting van collageen in gelatine 
sneller doorgaan bij hogere temperaturen. 
Tussen 70 en 80°C vraagt dat ongeveer 10 
uur. Omdat de relevante reactie hierbij het 
breken is van de bindingen tussen de tro-
pocollageenmoleculen hangt de gaartijd 
af van de diersoort, het deelstuk en de 
leeftijd van het dier. ‘Jong’ kippenvlees 
waarin het collageen nog maar weinig is 
verknoopt, zal daarom rapper gaar zijn 
dan bijvoorbeeld rundvlees waarin het 
bindweefsel meer tijd heeft gehad om te 
verknopen. In de praktijk  blijkt kippen-
vlees bij 70 °C gaar na 10 uur. Bij rund- en 
varkensvlees is daarvoor een temperatuur 
nodig van 80 °C. 

Anderzijds zorgt de lange gaartijd nodig 
bij slow cooking voor een rijke smaakont-
wikkeling. Bovendien hebben tijdens de 
langdurige verhitting alle ingrediënten 
voldoende tijd om hun smaken af te 
geven en deze te verdelen in het gehele 
vleesstuk. Pulled meat is daarom een 

bijzonder smaakvolle grondstof voor ver-
dere verwerking.

Eens het vlees ‘geplukt’ volgt in regel een 
afwerking op basis van een krachtige 
BBQ-saus. Rokerige toetsen gaan hierbij 
perfect samen met de zoet-zure smaken 
van de andere ingrediënten. Het whisky 
aroma refereert hierbij naar de herkomst 
van de bereiding: de iconische Oklahoma 
barbecue. Op een knapperig broodje met 
een portie frisse groentjes – typisch voor 
pulled pork een mengsel van witte/rode 
kool, fijngesneden worteltjes en ajuinrin-
gen – bekomt men hiermee het perfecte 
broodje. Krachtig van smaak, met een 
complexe structuur én  nutritioneel in 
evenwicht. De USA op zijn best!

Met spierbundels geassocieerd bind-
weefsel

SLOW COOKING: PULLED MEAT,
Pulled pork, pulled beef, pulled chicken

TECHNISCH ARTIKEL

Het hoeft niet altijd mals vlees te zijn om lekkere vleesbereidingen te maken. Pulled pork is hiervan een 
mooi voorbeeld. Een op-en-top Amerikaans product, oorspronkelijk bereid op de iconische Oklahoma 

barbecue, maar tegenwoordig op verschillende wijzen bereid volgens het principe van slow cooking uit tal van 
vleessoorten: varken, rund, kip.
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PULLED PORK

Ideale grondstoffen voor de bereiding 
van pulled pork zijn schouder en nek. 
Deze vleesstukken bevatten voldoende 
bindweefsel dat het afgewerkte product 
zijn karakteristieke smaak geeft. 
Schouders worden ontvet, ontbeend en 
ontzwoerd verwerkt. Uit de nek gesne-
den spiering (halscarbonade) mag even-
tueel met been verwerkt worden. Dat 
geeft extra smaak en na verhitten is het 
bot eenvoudig te verwijderen.

Buiken zijn te vet om als pulled pork ver-
werkt te worden.

RECEPT-IDEEËN

PULLED PORK - BASIS
Samenstelling: 1 kg
1 kg uitgebeende varkensspiering, ont-
vette varkensschouder

Kruiden en hulpstoffen: 
 ¬ 30 g/kg PULLED PORK/BEEF/

CHICKEN APOLLO 
 43 % kruiden en specerijen (gerookt 

paprikapoeder, knoflook, chili, 
MOSTERDzaad, koriander, kaneel, 
gember, peper); zeezout met verlaagd 
natriumgehalte; bruine basterdsuiker 
(suiker, suikerstroop, kleurstof E 150c)

 > Allergenen: zie technische fiche - 
MOSTERD

 ¬ 2 KOOKZAKKEN 300X400 

Bereidingswijze: 

Grondstoffen, kruiden en hulpstoffen 
voorbereiden (zie hierboven).
Uitgebeende varkensspiering of varkens-
schouder controleren op vliezen en vet.

PULLED PORK/BEEF/CHICKEN APOLLO 
kruiden bij het vlees voegen.

Het vlees met de kruiden goed inwrijven 
(masseren).

Het vlees in kookzakken vacumeren.
Min. 12 uur marineren in de koeling. 

Vacuümgaren: 10 uur op 80 °C

Laat het vlees 1 u. afkoelen in de kookzak. 
Vleesjus verwijderen.

Het warme vlees in stukken verdelen.
Pezen en vet verwijderen. 

Trek het vlees in zo fijn mogelijke vezel-
tjes (draadjes) van elkaar (pulled pork).
Verder laten afkoelen.

PULLED PORK SALADE (1)

Samenstelling: 1 kg
 ¬ 500 g pulled pork vlees - basis (zie 

recept)
 ¬ 500 g atjar tjampoer (bokaal of diep-

vries), uitgelekt

Kruiden en hulpstoffen: 
 ¬ 500 g SPAANSE SALADESAUS 

 Geel oranje geëmulgeerde saus met 
een typische smaak en een garnituur 
van uien en paprika. Saus is niet 
opwarmbaar en niet invriesbaar.

 koolzaadolie; water; suiker; groenten 
(ui, paprika); azijn; scharrelEIgeel 
(zout); maïszetmel; zout; tomatenpu-
ree; MOSTERD (azijn, MOSTERDzaad, 
zout, kruiden, antioxidant E 224); spe-
cerijen (bevat MOSTERD); voedings-
zuren: E 260, E 270; stabilisatoren: E 
412, E 415, E 410; specerijenextracten; 
bewaarmiddelen: E 202, E 211; wortel-
concentraat; gemodificeerd maïszet-
meel; antioxidant E 385; paprika 
extract

 > Allergenen: zie technische fiche - 
Mosterd, Ei

 ¬ 500 g PULLED PORK BBQ SAUS 
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APOLLO 
 Bloemenhoning; suiker; natuurazijn; 

geconcentreerde tomatenpuree; 
molasses; gemodificeerd maïszetmeel; 
wodka; MOSTERD (water, 
MOSTERDzaad, suiker, zout, azijn, kur-
kuma, zuurteregelaar: E 330, peper); 
zout; rookaroma; moutextract (bevat 
GERST); kleurstof: E 160c; conserveer-
middelen: E 211, E 202; zwarte peper

 > Allergenen: zie technische fiche - 
Mosterd, Gluten, Sulfiet

 ¬ 10 g BIESLOOK RINGEN 
 Mooie bieslookringen voor het garne-

ren

Bereidingswijze:

Grondstoffen, kruiden en hulpstoffen 
voorbereiden (zie hierboven).
Evt. verse bieslook snijden.

SPAANSE SALADESAUS en PULLED 
PORK BBQ SAUS APOLLO bijvoegen.
Meng beide sauzen goed onder elkaar.

Atjar tjampoer bij de saus voegen;

Pulled pork vlees bij de massa voegen.

Meng alle ingrediënten voorzichtig onder 
elkaar.

Presenteer in een mooie schaal en strooi 
er de BIESLOOKRINGEN over als garni-
tuur.

PULLED PORK SALADE (2)

Samenstelling: 1,5 kg
 ¬ 1 kg pulled pork vlees: 2 cm dik - basis 

(zie recept)
 ¬ 250 g gesneden gestoofde champig-

nons (evt. uit bokaal)
 ¬ 2 tomaten in brunoise
 ¬ 200 g geraspte verse wortel (evt. uit 

bokaal)
 ¬ 1 pakje bieslook versneden (garnering)

Kruiden en hulpstoffen: 
 ¬ 800 g SALADESAUS ARCHIDUC 

 Geëmulgeerde saus zonder garnituur. 
De saus is niet invriesbaar of opwarm-
baar.

 koolzaadolie; water; EIgeel (zout); 
azijn; worcester (azijn, gist, nootmus-
kaat, kruidnagel, tamarinde, citroen-
sap); suiker; tomatenpuree; MOSTERD 
(azijn, MOSTERDzaad, zout, kruiden, 
antioxidant E 224); zout; specerijex-
tract; gemodificeerd maïszetmeel; 
bewaarmiddelen E 211, E 202; stabili-
satoren E 410, E 412, E 415, E 407; 

voedingszuren E 330, E 296, E 334; 
antioxidant E 385

 > Allergenen: zie technische fiche - 
Mosterd, Ei

 ¬ 150 g BOURBON WHISKEY BBQ SAUS 
APOLLO 

 water; bloemenhoning; suiker; groen-
ten (tomatenpuree, knoflook; melasse; 
natuurazijn; gemodificeerd maïszet-
meel; 2% bourbon whiskey; MOSTERD 
(water, MOSTERDzaad, natuurazijn, 
zout, voedingszuur E 330); kruiden en 
specerijen; MOUTextract (bevat 
GERST); gerookt zout; kleurstof E 
160c

> Allergenen: zie technische fiche - 
Mosterd, Gluten, Sulfiet (voldoet aan 
de eisen van Verordening (EG) 
1169/2011 - indien gebruikt zoals aan-
gegeven moet sulfiet niet gedecla-
reerd worden in het eindproduct(< 
10ppm)

Bereidingswijze:

Grondstoffen, kruiden en hulpstoffen 
voorbereiden (zie hierboven).
Evt. verse bieslook snijden.

Pulled pork vlees in een mengkom bren-
gen. 

SALADESAUS ARCHIDUC en BOURBON 
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WHISKEY BBQ SAUS APOLLO onder het 
vlees mengen.

Gesneden gestoofde champignons, 
geraspte verse wortel en tomaten-
brunoise bijvoegen.

Meng alle ingrediënten voorzichtig onder 
elkaar.

Presenteer in een mooie schaal en gar-
neer met BIESLOOKRINGEN en  toma-
tenbrunoise.

SANDWICH PULLED PORK

Samenstelling: 
 ¬ pulled pork vlees  - basis (zie recept)
 ¬ broodje
 ¬ 50 g farmer salade

Kruiden en hulpstoffen: 
 ¬ 5% van het vleesgewicht PULLED 

PORK BBQ SAUS APOLLO 
 Bloemenhoning; suiker; natuurazijn; 

geconcentreerde tomatenpuree; 
molasses; gemodificeerd maïszetmeel; 
wodka; MOSTERD (water, 
MOSTERDzaad, suiker, zout, azijn, kur-
kuma, zuurteregelaar: E 330, peper); 
zout; rookaroma; moutextract (bevat 
GERST); kleurstof: E 160c; conserveer-
middelen: E 211, E 202; zwarte peper

 > Allergenen: zie technische fiche - 
Mosterd, Gluten, Sulfiet (voldoet aan 
de eisen van Verordening (EG) 
1169/2011 - indien gebruikt zoals aan-
gegeven moet sulfiet niet gedecla-
reerd worden in het eindproduct (< 
10ppm)

Bereidingswijze:

Broodjes afbakken.
Pulled pork vlees met PULLED PORK 
BBQ SAUS APOLLO mengen.
Farmer salade voorbereiden.

Broodje opensnijden.
Vullen met de aangemaakte pulled pork.  
Garneren met farmer salade.

Alternatief-tip!
Als tortilla wraps… 

PULLED BEEF
Zoals bij varken is voor de bereiding van 
pulled beef vlees nodig dat goed door-
aderd is met vet en voldoende bindweef-
sel bevat. Eén en ander zorgt voor extra 
sappigheid van het ‘geplukte’ vlees. 
Ideale vleesstukken zijn dan ook nek en 
schouder. Ook de borstlap leent zich 
goed voor de bereiding van pulled beef.

RECEPTEN

PULLED BEEF - BASIS

Samenstelling: 1 kg
1 kg rundsborstlap

Kruiden en hulpstoffen: 
• 30 g/kg PULLED PORK/BEEF/

CHICKEN APOLLO 
 43 % kruiden en specerijen (gerookt 

paprikapoeder, knoflook, chili, 
MOSTERDzaad, koriander, kaneel, 
gember, peper); zeezout met verlaagd 
natriumgehalte; bruine basterdsuiker 
(suiker, suikerstroop, kleurstof E 150c)

 > Allergenen: zie technische fiche - 
MOSTERD

• 1 KOOKZAK 200X300 

Bereidingswijze: 

Grondstoffen, kruiden en hulpstoffen 
voorbereiden (zie hierboven).
Runderborstlap controleren op vliezen 
en vet.

PULLED PORK/BEEF/CHICKEN APOLLO 
kruiden bij het vlees voegen.
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Het vlees met de kruiden goed inwrijven 
(masseren).

Het vlees in kookzakken vacumeren.
Min. 12 uur marineren in de koeling. 

Vacuümgaren: 10 uur op 80 °C 

Laat het vlees 1 u. afkoelen in de kook-
zak. 
Vleesjus verwijderen.

Het warme vlees in stukken verdelen.
Pezen en vet verwijderen.

 
Trek het vlees in zo fijn mogelijke vezel-
tjes (draadjes) van elkaar (pulled beef).
Verder laten afkoelen.

PULLED BEEF SALADE

Samenstelling: 1 kg
 ¬ 500 g Pulled beef vlees - basis (zie 

recept)
 ¬ 500 g gemengde koolsla, verkleind

Kruiden en hulpstoffen: 
 ¬ 250 g BOURBON WHISKEY BBQ 

SAUS APOLLO 
 bloemenhoning; suiker; groenten 

(tomatenpuree, knoflook; melasse; 
natuurazijn; gemodificeerd maïszet-
meel; 2% bourbon whiskey; MOSTERD 
(water, MOSTERDzaad, natuurazijn, 
zout, voedingszuur E 330); kruiden en 
specerijen; MOUTextract (bevat 
GERST); gerookt zout; kleurstof E 
160c

 > Allergenen: zie technische fiche -  
Mosterd, Gluten, Sulfiet (voldoet aan 
de eisen van Verordening (EG) 
1169/2011 - indien gebruikt zoals aan-
gegeven moet sulfiet niet gedecla-
reerd worden in het eindproduct(< 
10ppm)

 ¬ 600 g MAYO GARNI 
 Rood oranje geëmulgeerde saus met 

een garnituur van groenten, kruiden 
en specerijen. De saus is niet invries-
baar of opwarmbaar.

 koolzaadolie; groenten (knolSELDER, 
wortel, prei, SELDER, ui); water; room 
(bevat MELK); kruiden- en specerijen-
mix (dextrose, kruiden en specerijen 
(bevat MOSTERD, SELDER), zout, 
voedingszuren E 262, E 270, aroma 
(bevat SOJA, SELDER), gedroogde 
groenten (SELDER), aardappelzet-
meel, zuurteregelaar E 500, smaak-
versterkers E 621, E 625, TARWEbloem, 
maltodextrine, stabilisator E 450, kip, 
koolzaadolie, palmvet gehard, zonne-
bloemolie, kleurstoffen E 100, E 150c); 
scharrelEIgeel; azijn; MOSTERD (azijn, 
MOSTERDzaad, zout, kruiden, antioxi-
dant E 224); gemodificeerd maïszet-
meel; suiker; tomatenpuree; stabilisa-
toren E 412, E 415, E 410, E 407; krui-
den en specerijen (bevat LACTOSE); 
worcester (azijn, gist, nootmuskaat, 
kruidnagel, tamarinde, citroensap); 
voedingszuren E 270, E 330; kruiden; 

bewaarmiddelen E 211, E 202; zout; 
kleurstof E 160c. 

 > Allergenen: zie technische fiche -  
Ei, Melk, Soja, Mosterd, Selderij, 
Gluten

 ¬ 10 g DIPPER TOSCAANS APOLLO 
 Groenten (ui, paprika, wortel); krui-

den en specerijen (peterselie, paprika, 
rozemarijn, ui, chillies); zout; dextrose; 
TARWEeiwit hydrolysaat; raapolie; 
kleurstof E160c

 > Allergenen: zie technische fiche -  
Gluten

Bereidingswijze:

Grondstoffen, kruiden en hulpstoffen 
voorbereiden (zie hierboven).
Gemengde koolsla verkleinen.

Meng de MAYO GARNI met de BOURBON 
WHISKEY BBQ SAUS.

Pulled beef vlees en gemengde koolsla 
voorzichtig onder de massa mengen.

Presenteer in een mooie schaal en gar-
neer met de DIPPER TOSCAANS.
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SANDWICH PULLED BEEF

Samenstelling: 
 ¬ Pulled beef salade (zie recept) Broodje
 ¬ Gemengde koolsla, verkleind

Kruiden en hulpstoffen: 
 ¬ 10 g BIESLOOK RINGEN 

 Mooie bieslookringen voor het garne-
ren

Bereidingswijze:

Broodjes afbakken en opensnijden.
Vullen met pulled beef salade.
Afwerken met gemengde koolsla.
Garneren met bieslookringen.

Alternatief-tip!
Als tortilla wraps… 

PICKNICK PULLED BEEF 

Samenstelling: 
 ¬ Pulled beef  (zie recept)
 ¬ Gemengde sla, verkleind
 ¬ Kleine Weck bokaal

Kruiden en hulpstoffen: 
 ¬ BOURBON WHISKEY BBQ SAUS 

APOLLO 
 ¬ MAYO GARNI
 ¬ BIESLOOK RINGEN 

Bereidingswijze:

Grondstoffen, kruiden en hulpstoffen 
voorbereiden (zie hierboven).
Gemengde sla voorbereiden.

Kleine Weck bokaal in laagjes vullen met 
gemengde sla, pulled beef, BOURBON 
WHISKEY BBQ SAUS APOLLO en MAYO 
GARNI. 
Afwerken met BIESLOOK RINGEN 

PULLED CHICKEN
In vergelijking met varken en rund bevat 
kippenvlees minder verknoopt bind-
weefsel. Het garen verloopt dan ook 
sneller. Ideale grondstoffen hierbij zijn 
(uitgebeende) kippenbouten. Kipfilets 
daarentegen bevatten te weinig vet en 
leveren na garen te droog vlees voor de 
bereiding van pulled chicken.

RECEPTEN

PULLED CHICKEN - BASIS

Samenstelling: 1 kg
1 kg kippenfilets, bovenbout zonder 
been

Kruiden en hulpstoffen: 
 ¬ 30 g/kg PULLED PORK/BEEF/

CHICKEN APOLLO 
 43 % kruiden en specerijen (gerookt 

paprikapoeder, knoflook, chili, 
MOSTERDzaad, koriander, kaneel, 
gember, peper); zeezout met ver-
laagd natriumgehalte; bruine bas-
terdsuiker (suiker, suikerstroop, kleur-
stof E 150c)

 > Allergenen: zie technische fiche - 
MOSTERD

 ¬ 2 KOOKZAKKEN 300X400 

Bereidingswijze: 

Grondstoffen, kruiden en hulpstoffen 
voorbereiden (zie hierboven).
Kippenvlees controleren op vel, vet en 
pezen.

PULLED PORK/BEEF/CHICKEN APOLLO 
kruiden bij het vlees voegen.

Het vlees met de kruiden goed inwrijven 
(masseren).

Het vlees in kookzakken vacumeren.
Min. 6 uur marineren in de koeling. 
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Vacuümgaren: 10 uur op 70 °C

 
Laat het vlees 1 u. afkoelen in de kook-
zak. 
Vleesjus verwijderen.

Het warme vlees in stukken verdelen.
Pezen en vet verwijderen.
Trek het vlees in zo fijn mogelijke vezel-
tjes (draadjes) van elkaar (pulled chic-
ken).
Verder laten afkoelen.

PULLED CHICKEN SALADE

Samenstelling: 1kg
 ¬ 500 g pulled chicken vlees – basis (zie 

recept basis)
 ¬ 500 g atjar tjampoer groenten, uitge-

lekt

Kruiden en hulpstoffen: 
 ¬ 500 g SALADESAUS GEVOGELTE 

 Basis saus voor het maken van kipsa-
lades. De saus is niet invriesbaar of 
opwarmbaar.

 koolzaadolie, water, scharrelEIgeel 
(zout), azijn, gemodificeerd maïszet-
meel, kruiden- en specerijenmix (dex-
trose, smaakversterker (E621), krui-
den en specerijen (MOSTERD, 
SELDER)), zout, MOSTERD (azijn, 
MOSTERDzaad, zout, kurkuma), sui-
ker, aroma, stabilisatoren (E412, E415, 
E410), bewaarmiddelen (E202, E211), 
specerijextract, kleurstof (E160a), 
antioxidant (E385). 

 > Allergenen: zie technische fiche - 
Mosterd, EI, SELDER

 ¬ 500 g PULLED PORK BBQ SAUS 
APOLLO 

 Bloemenhoning; suiker; natuurazijn; 
geconcentreerde tomatenpuree; 
molasses; gemodificeerd maïszet-
meel; wodka; MOSTERD (water, 
MOSTERDzaad, suiker, zout, azijn, 
kurkuma, zuurteregelaar: E 330, 
peper); zout; rookaroma; moutextract 
(bevat GERST); kleurstof: E 160c; con-
serveermiddelen: E 211, E 202; zwarte 
peper

 > Allergenen: zie technische fiche - 
Mosterd, Gluten, Sulfiet (voldoet aan 
de eisen van Verordening (EG)  
1169/2011 - indien gebruikt zoals aan-
gegeven moet sulfiet niet gedecla-
reerd worden in het eindproduct(< 
10ppm)

 ¬ 10 g DIPPER TOSCAANS APOLLO 
 Mengeling van gedroogde groenten, 

kruiden en specerijen.
 Groenten (ui, paprika, wortel); krui-

den en specerijen (peterselie, paprika, 
rozemarijn, ui, chillies); zout; dextro-
se; TARWEeiwit hydrolysaat; raapolie; 
kleurstof E160c

 > Allergenen: zie technische fiche -  
Gluten

Bereidingswijze:

Grondstoffen, kruiden en hulpstoffen 
voorbereiden (zie hierboven).

Atjar tjampoer groenten voorbereiden, 
goed uitgelekt!

SALADESAUS GEVOGELTE  en PULLED 
PORK BBQ SAUS APOLLO goed men-
gen.

Meng het vlees en de uitgelekte atjar 
tjampoer groenten onder de saus.

Presenteer in een mooie schaal en werk 
af met de DIPPER TOSCAANS.

Bekijk de instructiefilmpjes op: www.
bb-bb.be

SLOTOPMERKINGEN 
Gezien het langdurig (10 uur) verhitten 
bij relatief hoge temperaturen (70 – 80 
°C) verliest het rood spierweefsel veel 
vocht bij het garen. Tot 30 procent en 
meer ! Naar rendement toe is pulled 
meat dan ook geen ideale manier om 
vlees te verwerken. Temeer daar door de 
uitgesproken smaak het kookvocht 
moeilijk verder is te gebruiken. Het 
ondermengen in het ‘geplukte’ vlees is 
daarbij geen goed idee omdat het afge-
werkte product dan te waterig wordt.

REGIONAAL
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXINFORMATIEFVIS-PROJECT REGIONAAL

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

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

 

Brugse Ham
Jambon de Bruges

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

Jambon de Bruges en dégustation, spécialement pour les enfants !

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

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

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

TWEEMAANDELIJKSE WEDSTRIJD

VOOR SNELLE EN SNUGGERE SLAGERS!

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

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

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

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

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

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

Wedstrijdvraag: WIE SCHREEF HET ARTIKEL ROND VIS-PROJECT? 

Zorg dat we je antwoord vóór 22-05-2018 hebben! De namen van de 5 gelukkige winnaars die een waardebon ontvangen van de firma HOSTE 
verschijnen in onze volgende editie. 

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

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

Tel.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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BEURS

 

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

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

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

Kleine aankondigingen
IMMO

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

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

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

INFO: BEENHOUWERIJ19@GMAIL.COM

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

055/42 32 29

MATERIAAL 
 

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

GSM 0477/483028

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

TEL.: 0475/61 52 22

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

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

BEL NAAR 0472/63.48.63

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

WEEGSCHALEN …. SCHRIJVEN BUREEL BLAD ONDER NR 4010

WERK 
 

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

INFO: 0477 76 09 45

ZELFSTANDIGE SLAGER ZOEKT EXTRA UREN  
REGIO WEST EN OOST – VLAANDEREN 

TEL.: 0478/44 25 66

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

TARIEF per inlassing

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

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

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

€ 10,46

€ 15,62
€ 20,87
€ 26,13
€ 31,33
€ 36,54
€ 41,79
€ 47
€ 52,26
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RECEPTEN

WK- BBQ BURGER 

INGREDIENTEN
1kg Gehaktvlees (niet gekruid)
35g Verstegen Mix voor Hamburger Compleet Pure 
10g Verstegen Kruidenmix Dordogne 
Verstegen Batter & shake 
Verstegen Devils Tricolore paneermeel 

BEREIDINGSWIJZE
Gehaktvlees 2x door 3mm plaat draaien. 
Mengen met de Verstegen Mix voor Hamburger Compleet Pure 
en de Verstegen kruidenmix Dordogne. 
Portioneren in balletjes van 120g. 
Balletjes paneren in het Devils Tricolore paneermeel.
Kan ev. eerst door batter gehaald worden (Batter aanmaken: 
beker vullen tot aan streep = 320g water, zakje erin doen, even-
tjes schudden). 
Afduwen met gewenste vorm of manueel vormen.

Geeft een mooie gebonden product, die vast genoeg is voor op 
BBQ en toch sappig blijft met een naturelle “beet”.

WK-DEVIL POTATOES

INGREDIENTEN
1kg Aardappelen (klein en kookvast)
25g Verstegen World Spice Blend Latin America Huacatay – 
Mirasol
olie

BEREIDINGSWIJZE
Aardappelen wassen en in de lengte snijden tot kleine partjes.
Mengen met de Verstegen World Spice Blend Latin America 
Huacatay - Mirasol en een weinig zonnebloemolie.
Vacuüm trekken en garen op 90°C gedurende 30 minuten.
Snel afkoelen.
Uit vacuümzak halen en verkopen voor bakaardappelen of zelf 
ev. aanbakken en zo verkopen.
Zeer lekker product!

WK - FOODBALL 
INGREDIENTEN
1kg Gehaktvlees (niet gekruid) 
20g Verstegen World Spice Blend Europe Daslook – Foeli        
10g Verstegen Budget binding Vero pure       
Kwarteleieren 
Verstegen Devils Tricolore paneermeel 
Verstegen Batter & shake 

BEREIDINGSWIJZE
Kwarteleieren koken en pellen.
Gehaktvlees 2x door 3 mm plaat draaien.
Mengen met de World Spice Blend Europe Daslook – Foeli en 
de Binding Vero Pure.        
Portioneren in balletjes van 120g.

Recepten WK 
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Balletjes platduwen, kwarteleitje erop leggen, en balletjes vor-
men.
Batter aanmaken (beker vullen tot aan streep = 320g water, 
zakje erin doen, eventjes schudden).
Balletjes door batter halen en paneren in Devils Tricolore 
paneermeel. 
Presenteren op gewenste wijze.

WK – BBQ WORSTJE

INGREDIENTEN
1kg Gehaktvlees (niet gekruid)
10g Verstegen Budget binding Vero pure      
25g Verstegen World Spice Blend Latin America Huacatay – 
Mirasol                                   
Olie

BEREIDINGSWIJZE
Gehaktvlees 2x door 3 mm plaat draaien.
Mengen met de World Spice Blend Latin America Huacatay – 
Mirasol en de Binding Vero pure.
Afvullen in schapesnaren en portioneren naar wens.

VERSTEGEN BBQ -ACTIE 
"ENJOY GREAT TASTE"

Bij plaatsing van 1 bestelling Horecatel of Tavola 2018 op 
de Verstegen beursstanden in WEX Marche-en-Famenne 
en Kortrijk Xpo, kon de klant deelnemen aan de Verstegen 
Green Egg - BBQ actie.
De laatste beursdag werden door een onschuldige hand 
vanuit de beursorganisaties, de "gelukkige winnaars" 
getrokken, alsook bekend gemaakt.
Hieronder de winnaars van de Verstegen Green Egg - BBQ 
actie 2018.

Winnaar 1 : Boucherie Mordant Justin à Xhendelesse

Winnaar 2 : Carrefour Market Landen
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Op dinsdag 17 april hebben we, in het 
bondsgebouw van de Landsbond, onze 
Duitse collega’s verwelkomd. Tijdens de 
aangename lunch werd er kennisgemaakt 
met het 11-koppige gezelschap. Onder 
hen waren er 7 slagers en 3 leerkrachten 
aanwezig.  

Mevrouw Martina NOBER, verantwoorde-
lijke voor VLAM Duitsland, heeft het 
Landsbondteam ondersteund bij de rond-
leidingen en heeft als perfect Duits-
Nederlandstalige getolkt waar nodig. 
Voorzitter Ivan Claeys nam deze gelegen-
heid te baat om verschillende punten te 
bespreken met de Duitse collega’s zowel 
op vlak van wetgeving als de eventuele 
deelname van de Duitsers aan de 
EUROBEEF vakwedstrijden.

Na de lunch trok het gezelschap richting 
Elsene waar de nieuwe slagerij van 
Traiteur Roland bezocht werd waar  er 
een zeer goeie uitleg gegeven werd van 
de werking  van de slagerij en van de 
werkplaats.  Van Elsene ging het naar 
Sint-Pieters Woluwe waar slagerij Peter & 
Sabine VANCOMPERNOLLE, bezocht 
werd.  In de Sint-Katelijnestraat in hartje 
Brussel bezocht de delegatie de slagerij 
van Hendrik Dierendonck. 

De Duitse slagers en leraars waren zeer 
enthousiast over hetgeen ze gezien heb-
ben bij onze leden-slagers.  

’s Avonds was de delegatie te gast bij 
slagerijschool COOVI waar er een  streek-
gerechtenmenu gedegusteerd werd en 
waar er zeker goeie contacten gelegd 
zijn.

Woensdagochtend om 9 uur ging het 
richting Oudenaarde waar er een bezoek 
op het programma stond aan de zeer 
mooie slagerij van Tom Blockeel. De vol-
gende halte was de slagerijschool Ter 
Groene Poorte in Brugge waar de lunch 

genuttigd werd. De superbediening van 
de leerlingen ontging niemand.  De direc-
tie van de school heeft het gezelschap na 
de lunch een rondleiding gegeven in de 
hypermoderne slagerij van de school. 

Na dit bezoek keerde iedereen moe maar 
voldaan huiswaarts.

Tekst en foto: Marc Landuyt

BEZOEK VAN DE DUITSE SLAGERS : 
Fleischerverband Niedersachsen-Bremen

WAT MAG U VERWACHTEN?

   Ontdek hoe u meer marge haalt uit uw charcuterie

   Proef in primeur het nieuw Apero Snack-assortiment 

   Geniet van heerlijk charcuterie op de BBQ!

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

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

VOORJAARS INFOAVONDEN 2018

MEEDENKEN, INSPIREREN EN DOEN GROEIEN!

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

VOORJAARS INFOAVONDEN 2018

GRATIS 

DEELNAME!

IMPERIAL, PARTNER VAN DE SLAGER.

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

1801194_IMP_ADV landsbond_1/4 pagina.indd   1 26/03/18   16:09



DATUM ACTIVITEIT AANWEZIG

29/03/18 VIS-project: stuurgroep I. Claeys, C. Vos

30/03/18 FAVV: Overlegplatform dierlijke bijproducten I.Claeys

10/04/18 overleg MEAT EXPO I.Claeys, C. Vos

13/04/17 AKOV: hervorming onderwijs I.Claeys, C.Vos

16/04/18 Lochristie: TV-reportage "Week van de Slager" I.Claeys, C.Vos

17-18/04/2018 Ontvangst van een delegatie slagersbond Nedersaksen I.Claeys, M.Landuyt

23/04/18 Sint-Niklaas: ESF-project duaal leren I.Claeys

24/04/18 FAVV: Raadgevend Comité I.Claeys

24/04/18 Roeselare: Dag van de Westvlaamse slager I.Claeys, C.Vos

17-18/04/2018 Ontvangst van een delegatie slagersbond Nedersaksen I.Claeys, M.Landuyt

FAMILIEHOEKJE

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

bijgaande referentieperiode van 4 weken.

VANAF MAANDAG 7 MEI 2018 

Te gebruiken prijsvorken
REFERENTIEPERIODE
2/04/18 tot 8/04/18
9/04/18 tot 15/04/18
16/04/18 tot 22/04/18
23/04/18 tot 29/04/18

Te gebruiken prijsvorken
RUNDVLEES

 Cat Half dier Achterkwartier Voorkwartier

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

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

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

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

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

VARKENSVLEES
 Cat. Half dier

 1 € 2,25 en +

 2 € 2,13 tot minder dan € 2,25

 3 minder dan € 2,13

NIEUWE PRIJSVORKEN VOOR EEN NIEUWE VERKOOPPERIODE

WAT DOET DE LANDSBOND?

14-10-2018 SLAGERSFEEST MOESKROEN

21-10-2018 SLAGERSFEEST MENEN

27-10-2018 SLAGERSFEEST TIELT

17-11-2018 SLAGERSFEEST BRUGGE

ACTIVITEITENKALENDER

OVERLIJDENS

Wij hebben de droeve plicht u het overlijden te 
melden van mevrouw Suzanne Liets, weduwe 
van de heer Joseph Devalkeneer, gewezen lid 

van het Hoofdbestuur van de Landsbond en 
gewezen voorzitter van de Raad van de Wijzen 

van de Grootorde van de Belgische Slagers.

Uit Antwerpen vernemen wij het overlijden  
van de heer Louis Van Bunder papa van  

Dirk Van Bunder uit Berchem.

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

neming aan in de diepe rouw die hen treft. 

KALENDER VOORJAARSINFOAVONDEN

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

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

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

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

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

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

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

BERICHT AAN ONZE CORRESPONDENTEN
ONZE VOLGENDE UITGAVE VERSCHIJNT OP 3/06/2018. ALLE ARTIKELS, MEDEDELINGEN, 

KLEINE AANKONDIGINGEN, BESTEMD VOOR DIT BLAD, DIENEN UITERLIJK IN ONS BEZIT 
TE ZIJN VOOR 21/05/2018. TEKSTEN DIE NA DIE DATUM TOEKOMEN, WORDEN VERSCHO-

VEN NAAR DE UITGAVE VAN AUGUSTUS 2018.

AANGEKONDIGDE CONTROLES FAVV

mei/18 OVB Lokeren

juni/18 WVL Knokke

okt/18 VLI Sint-Truiden

nov/18 BRU Wolowe

feb/19 WVL Brugse rand (8200 en 8310)

april/19 OVB Zottegem

mei/19 ANT Mechelen



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

NIEUW

Gezellig aperitieven?
Laat uw klanten zelf 
hun mix samenstellen!

Apero Snack


