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  TECHNISCH ARTIKEL: DROGE WORST  GROENTE VAN DE MAAND: AARDAPPEL   
 DOSSIER ONDERWIJS  UITNODIGING DAG VAN HET VLEES OP 29 SEPTEMBER 2021 

DIT KEER 
GAAN 

WE VOOR 

RIBBETJES 

OP DE BBQ



Dit keer geen vis op de cover maar een heerlijk stukje 
vlees!

De wereldwijde vleesmarkt is vandaag de dag goed voor 
zo’n 1 triljoen dollar. Er gaan dus heel veel dollars om in 
een markt die in onze Westerse wereld krimpt maar in de 
rest van de wereld exponentieel gaat groeien door de 
opkomende inkomens in bijvoorbeeld Azië.

De vleesmarkt is constant in beweging. Onder invloed 
van de bewustwording van de klimaatverandering wordt 
er heel veel geïnvesteerd in innovatie. Volgens Frans 
Timmermans, Vice voorzitter van de Europese Commissie 
en verantwoordelijk voor de Green Deal, staat de land-
bouw ook voor een historische omslag. 

Hij wil af van de megabedrijven die een te grote impact 
op het milieu hebben en hij zal de komende jaren tiental-
len miljarden euro's aan zogenaamde ecoregelingen voor 
landbouwers die extra inspanningen op milieuvlak leve-
ren, spenderen. De heer Timmermans wil hiermee, naar 
eigen zeggen, de balans herstellen in onze verhouding 
tot de natuur. 

In dit nummer

Ook Minister Crevits lanceerde met haar project “Voedsel 
verbindt boer en burger” een initiatief om de boer en de 
burger dichter bij elkaar te brengen en vooral meer res-
pect voor de boer én voor onze voeding af te dwingen. 

Een initiatief waar wij als Landsbond uiteraard achter 
staan en waar we constructief aan meewerken. Voedsel 
verbindt boer en burger heeft daarnaast ook tot doel om 
onze fantastische Belgische producten nog meer in de 
kijker te plaatsen in het winkelpunt. Ook daar werken we, 
met diverse promocampagnes in samenwerking met 
VLAM, aan mee.

De laatste tijd komt het kweekvlees weer wat meer in de 
media. Er is al heel wat water door de zee gelopen sinds 
in 2013 de eerste runderhamburger, volledig gemaakt uit 
koeiencellen, wereldnieuws werd. Het bedrijf Meatable is 
er in geslaagd om uit één cel dierlijk spier- en vetweefsel 
te ontwikkelen, waarvan vlees gemaakt kan worden. Dit is 
een hele vooruitgang voor het kweekvlees omdat er tot 
nu toe steeds opnieuw cellen uit het dier gehaald moes-
ten worden om mee verder te werken. Wat bijzonder 
schoon is, is dat de CEO van Meatable, de heer Krijn de 

BELGISCHE BEENHOUWERIJ
Colofon - inhoud - editoriaal ...................................... 2-3
Woord van de voorzitters ................................................4
Kleine aankondigingen .................................................. 48
Prijsvorken - Familiehoekje -  
Wat doet de Landsbond - Kalender ...........................52

DOSSIER CORONAVIRUS ..................................4-7

TECHNISCH ARTIKEL
Deze maand gaan we voor ribbetjes 
op de bbq!  .......................................................................8-11 
Droge worst in een hip jasje .................................. 34-37

DOSSIER ONDERWIJS ..................................... 12-24

INFOAVONDEN 
Online voorjaarsinfoavonden ..........................................11
Online infomoment voor de vakwedstrijden 
Eurobeef & Meesterschapwedstrijd 2021..................38

INFORMATIEF
Dag van het vlees .............................................................25
Nieuwe partners ............................................................... 49

BEURZEN
Meat Expo 2021  ...............................................................47

OPLEIDING
E-box: de beveiligde elektronische brievenbus  
van uw onderneming ......................................................26

Editoriaal



WWW.BB-BB.BE
PASWOORD: MEAT

KONINKLIJKE LANDSBOND DER BEENHOUWERS, 
SPEKSLAGERS EN TRAITEURS VAN BELGIË 

Houba de Strooperlaan 784 bus 6
1020 Brussel

tel. 02-735 24 70
fax. 02/736 64 93 

DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ VZW 
BTW BE 0542 984 224 

Rekeningnummer IBAN BE 74 0017 1573 6707
 www.bb-bb.be 

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
EN HOOFDREDACTEUR 

Johan Cuypers
Houba de Strooperlaan 784 bus 6

1020 Brussel
johan.cuypers@landsbond-beenhouwers.be 

REDACTIE - PR-MARKETING 
Carine Vos 

carine.vos@landsbond-beenhouwers.be 

ADMINISTRATIE EN ABONNEMENTEN 
Marianne Vos 

marianne.vos@landsbond-beenhouwers.be
 

VORMGEVING EN DRUK 
Graphius Group

Eekhoutdriesstraat 67
9041 Oostakker

TECHNISCHE DIENST 
Diverse wetenschappelijke en technische 
medewerkers uit verschillende disciplines 

Correspondenten uit de E.U.-landen. 
Toelating tot overname mits bronvermelding. 

Aangesloten bij de Unie van de uitgevers van de 
Belgische Periodieke Pers.

Colofon

VLAM
Kalfsvlees in de kijker .......................................................31
Week van het stoofvlees + poster ...............................39
EK campagne ....................................................................40

VOOR U GELEZEN ....................................................32 

RECEPTEN
Aardappel ....................................................................42-44
Wagyu ............................................................................50-51
Duroc D'Olives ...................................................................53
Verstegen .....................................................................54-56

Nood, niet te beroerd is om toe te geven dat er naast het 
belang voor de samenleving om te zoeken naar nieuwe 
vormen van vleesproductie, uiteraard ook een zakelijke 
belang speelt. Hij is tenminste eerlijk!

Of kweekvlees het haalt van the real stuff of niet, er zal 
altijd nood blijven aan ambachtelijke beenhouwers. Zij 
zullen in de toekomst deel uitmaken van een zeer gespe-
cialiseerde markt waarbij naast de kwaliteit van het basis-
product vlees storytelling alsmaar belangrijker wordt. De 
ambachtelijke beenhouwer zal een verhaal moeten heb-
ben en wie weet, bewust moeten kiezen voor een bepaald 
segment van de markt. Sommige trendwatchers geloven 
immers niet in een totaalassortiment bij de speciaalzaken 
maar wel in een zeer gediversifieerd aanbod. 

De toekomst zal uitwijzen waar we met onze beenhouwe-
rijen naar toe gaan. Een ding is zeker … onze vakmannen 
en vakvrouwen staan altijd garant voor kwaliteit, service 
en een luisterend oor. 

En dat is, ook in deze crisis, heel belangrijk voor de con-
sument gebleken. 

Carine Vos
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Gratis blijkt voor de overheid niet voor iedereen gratis te zijn ! 

De overheid beloofde 1.000.000 gratis covid-19 testen voor 
bedrijven waar telewerk onmogelijk is. Alleen zijn deze testen 
niet voor iedereen gratis. Vermits de testen door medisch per-
soneel moeten afgenomen worden, lopen de kosten voor de 
bedrijfsarts voor onze ambachtelijke beenhouwers op tot mini-
mum € 350 + btw voor 1 tot 10 personen en tot € + btw 750 
vanaf de 11de persoon tot 20 personen. Dit is dus een gunst-
maatregel op maat van de grote ondernemingen die zelf een 
bedrijfsarts in dienst hebben en geen beroep moeten doen op 
een externe bedrijfskundige dienst. Wij raden onze leden dan 
ook aan om, indien er zich een twijfelgeval voordoet, via de 
huisarts van het personeelslid een test te laten doen. Dit kost 
+/- € 2! 
 
Wij stellen vast dat, alhoewel er ontzettend veel vraag is naar 
slagers en verko(o)p(st)ers in onze sector, de lading afgestu-
deerden al lang de nood van de sector niet meer dekt. En dat 
terwijl onze slagersopleidingen tot de topopleidingen in Europa 
behoren. Er moet dan ook dringend werk gemaakt worden van 
een door de overheid opgezette onderwijscampagne, om 
ambachtelijke opleidingen te promoten. In de voedingssector 
worden honderdduizenden mensen tewerk gesteld en toch is er 
geen aandacht voor het onderwijs op dit niveau. 

Laten we hopen dat de overheid de gegarandeerde werkzeker-
heid van de sector in eigen land wil houden en de handen uit 
de mouwen steekt voor het te laat is en er geen ambachtelijke 
slagers en vleeswarenbedrijven meer in dit land zijn. In dit num-
mer brengen we onze jaarlijkse special onderwijs met als 
bedoeling dat u de special aan jongeren die interesse tonen 
voor ons beroep, geeft. Tenslotte zijn deze jongeren de toe-
komstige overnemers of werknemers van uw beenhouwerij. 

Tijdens de komende MEAT EXPO vakbeurs besteden wij extra 
aandacht aan jongeren die een toekomst zien in onze sector. 
Leerlingen uit het dagonderwijs kunnen deelnemen aan de 
Juniorcup, het kleine broertje van de Gouden EUROBEEF. 
Leerlingen die de Juniorcup winnen, zien een gouden toekomst 
tegemoet. Voor de leerlingen uit de leertijd en het duaal leren 
staat op maandag 27 september de wedstrijd HET GOUDEN 
MES op het programma. Op dinsdag organiseren wij traditiege-
trouw een doe-middag voor de leerlingen uit het 1ste en 2de 
jaar van de 2de graad slagerij dagonderwijs. Hun opdracht 
bestaat er in om binnen de opgelegde tijd een prachtige fon-
due- of steengrillschotel te maken. 

Voor de professionals staan op zondag 26 september de vak-
wedstrijden EUROBEEF en Meesterschapwedstrijd op het pro-
gramma. Met een titel als Eerste Beenhouwer van België kan je 
al eens buiten komen! Voor de beenhouwers die de wedstrijd 
wonnen was de titel vaak de aanzet tot succes. Het heeft hen 
zeker geen windeieren gelegd. 

Omdat we heel veel vragen krijgen van beenhouwers die deze 
stap willen zetten maar niet weten hoe ze er moeten aan 
beginnen of beenhouwers die praktische vragen hebben, orga-
niseren we, in samenwerking met winnaar Erwin Mertens, 
expert Norbert Van Speybroeck en onze nationale voorzitters 
een online ontmoeten op 31 mei en 3 juni. Tijdens deze online-
vergadering kan je vragen stellen. Onze gastsprekers zullen 
graag duidelijk maken welke meerwaarde een deelname aan de 
vakwedstrijden heeft en hoe de titels verzilverd kunnen worden 
in uw zaak. Wij vragen u op voorhand in te schrijven en eventu-
ele vragen over te maken via de inschrijfstrook op pagina 38.
 
Vergeet niet dat de Vlaamse infoavonden dit voorjaar online 
doorgaan. Reserveer alvast 7 of 10 juni in je agenda. Naast een 
overzicht van de activiteiten van de Landsbond en info over 
Meat Expo, zal het Edenred team u uitleggen hoe u uw verkoop 
kan stimuleren en nieuwe klanten kan maken voor uw slagerij 
door te werken met sociale media. Ook Duroc d’Olives is van de 
partij. Zij zullen u enkele nieuwe trends voorstellen. Kortom, het 
loont zeker de moeite om even in te loggen via www.bb-bb.be, 
doorklikken naar voorjaarsinfoavonden Landsbond.   
 
Hopelijk kunnen we, na een crisisjaar, deze zomer voorzichtig 
genieten van een welverdiende vakantie en het leven weer ‘nor-
maal’ opnemen na de grote vakantie. 

Wij wensen het u allemaal toe!

De voorzitters

Philippe Bouillon, covoorzitter Ivan Claeys, covoorzitter

HARTELIJK DANK AAN ALLE  

AMBACHTELIJKE SLAGERS EN HUN 

MEDEWERKERS OM IN HET HEETST VAN 

DE STRIJD IEDEREEN DIE IN ZIJN  

KOT BLIJFT TE VOORZIEN VAN  

EEN LEKKER STUKJE VLEES!

WOORD VAN DE VOORZITTERS



Op 23 april stelde de overheid enkele nieuwe versoepelingen voor die, als de cijfers het toelaten, ingaan. 
Omdat het koffiedik kijken is hoe de cijfers gaan evolueren, raden wij aan regelmatig een kijkje te nemen op 
onze website www.bb-bb.be . Zo blijft u op de hoogte van eventuele versoepelingen of verstrengingen voor 

onze sector. 

CORONA DOSSIER DEEL12

VACCINATIEVERLOF VANAF  
9 APRIL 2021
Werknemers krijgen het recht om afwezig te zijn van het werk 
om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Tijdens hun 
afwezigheid behouden ze hun normaal loon.

Het recht op afwezigheid is beperkt tot de tijd die nodig is 
voor de vaccinatie, inclusief de verplaatsingstijd naar het vacci-
natiecentrum. Het gaat dus niet per se om een halve of volledi-
ge dag afwezigheid.

Wie ziek zou worden na de vaccinatie en als gevolg hiervan 
niet kan werken, kan zich niet beroepen op dit nieuwe recht.

Dan zijn de gewone arbeidsongeschiktheidsregels van toepas-
sing: onmiddellijke verwittiging van de werkgever, desgeval-
lend afgifte van een ziektebriefje, gewaarborgd dagloon, 
gewaarborgd loon wegens ziekte, …

De werknemer kan het loon voor de afwezigheid enkel eisen, 
indien hij vooraf de werkgever verwittigt. Hij moet dit zo spoe-
dig mogelijk doen, zodra hij een vaccinatietijdstip of -slot kent.

De werknemer moet de afwezigheid gebruiken voor het doel 
waarvoor het is toegestaan.

Op verzoek van de werkgever legt de werknemer een bewijs 
voor.

Het bewijs kan zijn:
• de bevestiging van de afspraak om op een bepaald tijdstip 

en plaats aanwezig te zijn voor vaccinatie; 
• of de uitnodiging gericht aan de werknemer, indien uit de 

bevestiging van de afspraak niet afgeleid kan worden wan-
neer de werknemer aanwezig moet zijn.

De werkgever mag de informatie over de vaccinatie van de 
werknemer enkel gebruiken om:
• het werk te kunnen organiseren; 
• een correcte loonadministratie te kunnen uitvoeren. 
Bovendien mag de werkgever de afwezigheid enkel registeren 
als klein verlet. De precieze reden van het klein verlet mag hij 
niet vermelden.

Om privacy redenen mag de werkgever in geen geval enige 
vorm van kopie maken van de afspraakbevestiging. Hij mag de 
info ook niet overschrijven, behalve dan wat betreft het tijdstip 
van de afspraak.

Hij mag ook nergens de reden van het klein verlet en eventueel 
de gezondheidsproblemen van de werknemer registreren en 
bijhouden.
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?Via de pers kan u uiteraard de evolutie met betrekking tot 
het coronavirus COVID-19 uitgebreid volgen. Niemand moet 
nog overtuigd worden van de ernst van de zaak. De invloed 
op de bedrijven is enorm, daarom worden er ook steun-
maatregelen voorzien. Deze zijn onder te verdelen in fede-
rale steunmaatregelen die voor iedere onderneming van 
toepassing zijn en deze uitgevaardigd door de Gewesten 
(Vlaams, Waals en het Brussels Hoofdstedelijk) waarvan u 

enkel kan genieten wanneer u actief bent in het desbetref-
fende Gewest.
Wij trachten u zo goed mogelijk te informeren, ook wat 
betreft de richtlijnen die gegeven worden door het FAVV 
en iedere andere instantie.
Raadpleeg dan ook regelmatig onze website 
www.bb-bb.be, meer bepaald de rubriek Corona en onze 
facebook-pagina.

WAAR KAN IK INFORMATIE TERUGVINDEN  
AANGAANDE DE CORONAVIRUSCRISIS?



Het recht op afwezigheid met het oog op vaccinatie wordt vol-
ledig gelijkgesteld met een ‘klassiek’ klein verlet (huwelijk, 
overlijden, …).

De afwezigheid heeft bijgevolg dezelfde juridische gevolgen op 
vlak van: gelijkstellingen bijvoorbeeld voor de eindejaarspre-
mie, schorsing opzeggingstermijn, berekening loonbehoud, 
arbeidsduur, ….

Houd er wel rekening mee dat de afwezigheid in vele gevallen 
slechts een paar uur in beslag zal nemen. 

Bron: sdworx

KUNNEN ZELFTESTS INGEZET 
WORDEN VOOR WERKNEMERS 
OP DE WERKVLOER DIE GEEN 
TELEWERK KUNNEN DOEN?

Situatie op 13/04/2021
Voorafgaand willen we aangeven dat het kader voor zelftests 
hetzelfde is als voor sneltests. Daarbij is het belangrijk te 
onderstrepen dat het inzetten van zelftests de partijen in geen 
geval van de verplichting ontslaat om de preventiemaatregelen 
zoals bepaald in de generieke gids/sectorgidsen na te leven, en 
het mag ook geen middel zijn om een afwijking te verkrijgen 
op de quarantaineverplichting. Het inzetten van tests moet 
bovendien steeds gepaard gaan met een controle op de pre-
ventiemaatregelen en indien nodig een bijsturing ervan.
 
Zelftests kunnen ingezet worden maar onder strikte voorwaar-
den. 
 
Maar eerst wat is een zelftest?
Snelle antigeen test die gebruikt wordt door de werknemer 
zelf en waarbij de analyse en het aflezen van het resultaat van 
de test door deze werknemer zelf gebeurt.
 
Welke scenario’s zijn mogelijk voor een zelftest binnen de 
onderneming? 
De arbeidsarts kan in het kader van een clusterbeheer of daar-
buiten voor door hem bepaalde categorieën werknemers 
beslissen tot een zelftest.
Staalafname en het testen kan op verschillende manieren geor-
ganiseerd worden. 
1.  De staalafname en de test gebeurt door de arbeidsarts of 

zijn verpleegkundige. Dit kan in het bedrijf zelf zijn, maar 
eventueel ook erbuiten. 

2. De staalafname en de test gebeurt door het personeelslid 
zelf, onder supervisie in het bedrijf. Hierbij kan geen enkele 
vorm van directe of indirecte druk uitgeoefend worden. 

3. De staalafname en de test gebeurt door het personeelslid 
thuis. 

 
Onder welke voorwaarden kunnen zelftests in de onderne-
ming ingezet worden? 
• uitsluitend de preventiedienst mag beschikken over kits 

voor zelftests die voorkomen op een door het FAGG vastge-
stelde lijst (zie criteria van KB van 24 maart 2021)

• het steeds de arbeidsarts is die bepaalt welke werknemers 
in aanmerking komen en welke teststrategie er wordt 
gevolgd (soort test, frequentie, duur, …); 

• als de test gebeurt onder supervisie in het bedrijf (scenario 
2 hierboven), kan deze supervisie enkel gebeuren door de 
arbeidsarts of zijn medewerkers. Enkel zo kan vermeden 
worden dat er sprake zou kunnen zijn van directe of indirecte 
druk en dat de privacy van de werknemers te allen tijde 
gewaarborgd wordt 

• wanneer door de arbeidsarts beslist wordt tot een zelftest 
door de werknemer, dan moet de arbeidsarts of een mede-
werker van zijn preventiedienst de nodige opleiding en 
informatie aan deze werknemer over het correct gebruik 
ervan moet verstrekken. De werknemer moet ervan op de 
hoogte zijn dat hij in geval van een positief resultaat onmid-
dellijk in isolatie moet gaan en dat hij onmiddellijk de 
arbeidsarts moet contacteren. Deze arts beslist op basis van 
de klinische en epidemiologische context of een bevestiging 
door een PCR-test moet gebeuren (omwille van de geringere 
gevoeligheid van zelftests) en zorgt voor de contactopspo-
ring in de onderneming. 

• de arbeidsarts zich er steeds moet van vergewissen dat de 
gezondheidsgegevens van de werknemers op elk moment 
vertrouwelijk worden behandeld.

 
De werknemer kan weigeren om de test te ondergaan. 
 
Quid met de testresultaten? 
• een negatief testresultaat wil niet zeggen dat het individu 

niet besmet kan zijn met het virus en dus ook niet dat het 
risico op het overdragen van het virus onbestaand zou zijn. 
Deze tests hebben een lagere gevoeligheid hebben dan de 
standaard PCR-tests, vooral bij asymptomatische personen. 
Ze laten wel toe om hoog besmettelijke personen te identifi-
ceren. Dus een negatieve test is geen vrijgeleide voor het 
niet toepassen van preventieve maatregelen (telethuiswerk 
daar waar mogelijk, social distancing, hygiënemaatregelen, 
…) 

• een positief testresultaat wil in elk geval zeggen dat het 
individu in isolatie moet en onmiddellijk zijn huisarts moet 
raadplegen zodat deze kan nagaan op basis van de klinische 
en epidemiologische context of een bevestiging door een 
PCR-test moet gebeuren, en dat ook dat de hoogrisicocon-
tacten in quarantaine worden geplaatst.

Bron: sdworx
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BIJKOMEND QUOTUM VRIJWILLI-
GE OVERUREN VOOR CRUCIALE 
SECTOREN

Werkgevers uit de cruciale sectoren zullen het extra contingent 
van 120 bijkomende vrijwillige overuren ook in het 2de kwartaal 
van 2021 kunnen benutten.

De periode om deze bijkomende overuren te laten presteren 
was aanvankelijk beperkt tot het 1ste kwartaal van 2021.
 
Pro memorie: de cruciale sectoren zijn de bedrijven en diensten 
die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belan-
gen van de Natie en de behoeften van de bevolking.

Zie bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 28 oktober 2020.
 

Werkgevers uit deze sectoren krijgen dus de mogelijkheid om 
gedurende het 1ste en het 2de kwartaal van 2021 per werkne-
mer 120 bijkomende vrijwillige overuren te laten presteren.

Het betreft een maximum van 120 uren, te presteren in het 1ste 
en/of het 2de kwartaal van 2021.
Het gaat dus niet om 120 bijkomende overuren in het eerste en 
nogmaals 120 bijkomende overuren in het tweede kwartaal van 
2021.
 
De 120 bijkomende vrijwillige overuren komen bovenop het 
wettelijk contingent van 100 vrijwillige overuren. De vergoedin-
gen hiervoor zijn vrij van bedrijfsvoorheffing en sociale zeker-
heidsbijdragen (bruto = netto).
De werkgever moet geen overloontoeslag betalen en geen 
inhaalrust toekennen.

Bron: sd Worx
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CI-5 Compacte cashrecycler  

CI-5 AUTOMATISEERT DE AFHANDELING VAN CASH 
GELD OM KLANTEN ZO EFFICIËNT EN VEILIG 

MOGELIJK TE BLIJVEN BEDIENEN

Voor bijkomende informatie neem gerust 
contact met ons op 02 749 96 30.



De perfecte ribbetjes of spareribs zijn een zachte 
smaakbom om heerlijk aan te peuzelen. Hoe je 
ribbetjes sappig vanbinnen en krokant vanbuiten 
maakt, lees je hierna. 

Deze maand gaan 
we voor heerlijke 
ribbetjes op de BBQ 

HOE VERSE RIBBETJES VOORBEREIDEN?
 ¬ Dep de ribbetjes droog met een stuk keukenpapier en snijd 

het overtollige vet en kleine, losse stukjes vlees weg.
 ¬ Nu moet je het vlies verwijderen. Dit is iets lastiger, maar wel 

essentieel als je de ribbetjes wil klaarmaken. Steek de botte 
kant van je mes tussen het vlies en het eerste botje aan de 
dikke kant van de spareribs. Trek het vlies dan voorzichtig in 
de richting van het smalle deel. 

RIBBETJES OP DE BBQ
In de zomer doen we niets liever dan barbecueën. En ribbetjes 
mogen zeker niet ontbreken op het BBQ rooster. Je kan ribbetjes 
direct grillen door het vlees gewoon op het rooster te leggen - let 
er wel op dat het rooster extra hoog staat zodat de ribbetjes niet 
verbranden -maar je kan de ribbetjes evengoed indirect grillen als 
je een BBQ met een deksel gebruikt. Smeer in beide gevallen de 
ribbetjes regelmatig in met marinade zodat ze niet uitdrogen. 

Waarom marineren? 
Marineren doe je om het vlees extra mals te maken en om extra 
smaak toe te voegen.

De 3 basis ingrediënten van een marinade zijn:
 ¬ 1 deel zuur ingrediënt zoals azijn, wijn, sherry, citroensap, 

yoghurt, zelfs karnemelk, …Het zuur zal het vlees mals maken 
zodat het de smaakmakers optimaal kan opnemen. 

 ¬ 1 deel vet ingrediënt denk hierbij aan olijfolie, notenolie, 
sesamolie, zonnebloemolie…Het vette ingrediënt voorkomt 
dat het vlees uitdroogt. 

 ¬ 1 of 2 delen smaakmakers zoals gedroogde of verse kruiden, 
ajuin, look, mosterd, sojasaus, suiker, honing, gember en zout. 
Wie het graag wat pittiger heeft, kan wat gedroogde of verse 
chilipepers toevoegen aan de marinade. De smaakmakers 
zorgen er voor dat je van gewoontjes naar WAUW gaat. 

Hoelang moet je vlees marineren?
Hoe dunner een stukje vlees is, hoe minder lang je het moet mari-
neren. Let op voor sterk smakende ingrediënten, zij kunnen de 
marinade te dominant maken. Zuurhoudende ingrediënten kun-
nen het vlees dan weer te papperig of net te droog maken. 

 ¬ 15 – 30 minuten: zeevruchten en visfilets
 ¬ 1 – 3 uur: dun gesneden vlees (zonder bot) zoals kipfilet, 

biefstuk of varkensfilet
 ¬ 2 – 6 uur: grote stukken vlees met of zonder bot zoals ribben, 

hele kip, rosbief, lamsbout… 
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Bier-dragon marinade
Ingrediënten
1 flesje donker bier
2 knoflooktenen, geperst
1 el gedroogde dragon
3 el balsamico-azijn

Recept:
Meng de ingrediënten voor de marinade in een kom, doe het vlees 
in een schaal en overgiet met de marinade. Laat minimum 2 uur 
afgedekt in de koelkast marineren.

RECEPTEN VOOR RIBBETJES

Gemarineerde varkensribbetjes met 
kruidenrijst
Ingrediënten
± 1 kg varkensribben (incl. beentjes)
240 g volkoren rijst
1 liter groentebouillon
1 kleine rode ui, fijngehakt
1 komkommer
8 eetlepels gehakte kruiden (dille, kervel, peterselie, munt…)
2 blaadjes laurier
1 eetlepel olijfolie
peper, zout

Voor de marinade:
200 ml tomatenketchup
3 teentjes knoflook
4 cm gember
3 eetlepels zonnebloemolie
2 eetlepels rode wijnazijn
2 eetlepels honing
2 theelepels versgemalen zwarte peper
1 theelepel curry poeder
½ theelepel zout
 
Recept
Maak eerst de marinade. Pers de knoflook en rasp de gember fijn. 
Meng de andere ingrediënten in een kommetje en wrijf er de rib-
betjes mee in. Laat, indien mogelijk, 3 uur marineren in de koel-
kast.
Bereid intussen de rijst. Verhit 1 eetlepel olijfolie in een kookpot en 
fruit hierin de ui zacht. Voeg de blaadjes laurier toe. Schep de rijst 
erdoor. Voeg 1 l groentebouillon toe en kook volgens de gebruiks-
aanwijzing op de verpakking gaar.
Snijd de komkommer fijn en hak de verse kruiden. Laat de rijst 
even afkoelen en meng er dan de komkommer en verse kruiden 
onder. Breng op smaak met peper en zout.
Laat de varkensribbetjes na het marineren even uitlekken en op 
kamertemperatuur komen.
Leg ze op een geolied rooster. Reken op een baktijd van 15 à 20 
minuten, afhankelijk van de dikte van de ribbetjes. Draai ze af en 
toe om en bestrijk ze telkens met wat marinade. Controleer of het 
vlees niet aanbrandt, anders plaats je de grill wat hoger.

Spicy marinade
Ingrediënten
1dl ketchup
1dl witte wijnazijn
½ dl sojasaus
½ dl honing
sambal naar smaak
grof zout

Recept
Meng voor de marinade de ketchup, azijn, honing, soja, sambal en 
zout. Marineer de ribben in ¾ van de marinade. Liefst gedurende 
24 uur.

Bereid de saus door de resterende marinade in een pannetje 
op te warmen. Laat enkele minuten zachtjes koken.
Serveer de ribbetjes met de kruidenrijst en frisse salade.
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Traag gegaarde ribbetjes

Botermalse ribbetjes, daar loopt het water van in de mond. 
Ribbetjes klaarmaken is helemaal niet moeilijk, je moet enkel wat 
geduld hebben. Geniet van deze traag gegaarde ribbetjes met 
honing!

Ingrediënten
2 kg ribbetjes
2 dl ketchup
6 el honing
3 el azijn
2 teentjes knoflook, gesnipperd
zout
chilipeper naar smaak
enkele takjes koriander
 
Recept
1 dag voordien:
Vermeng alle ingrediënten voor de marinade; ketchup, honing, 
azijn, gesnipperde knoflook, zout en chilipeper. 
Schik de ribbetjes op een vel aluminiumfolie en schenk de mari-
nade over de ribbetjes. Sluit de aluminiumfolie als een papillot als 
het ware.
Gaar de ribbetjes gedurende 3u in een voorverwarmde oven van 
100°C
Draai daarna de oven uit en laat de ribbetjes in de oven een 
nachtje afkoelen.

Afwerking:
Grill de ribbetjes kort op de grill of BBQ. Werk de botermalse rib-
betjes af met enkele takjes koriander.
Dien op met een gepofte aardappel of aardappel in de schil en 
een frisse sla.

Zoete ribbetjes met koolsalade
Iedereen lust wel eens een ribbetje, maar met deze saus krijg je er 
bijna geen genoeg van! Een heerlijke zoete saus van honing en 
bruine suiker. Serveer met koolsalade.

Ingrediënten
1,5 kg ribbetjes
2 wortelen
½ rode kool
1 kleine ui
1 el gehakte dille
2 el rozijnen
2 el mayonaise
2 el yoghurt natuur
2 kl komijnzaadjes
peper en zout

Voor de marinade:
2 teentjes knoflook
2 el barbecuesaus
4 el honing
2 el bruine suiker
1 el gerookt paprikapoeder
1 el wittewijnazijn
1 el olijfolie

Recept
Hak de knoflook voor de marinade fijn. Meng met de rest van de 
ingrediënten.
Leg de ribbetjes in een ruime schaal. Giet er de marinade over en 
dek af. Zet 1 nacht in de koelkast.

Haal de ribbetjes uit de marinade, en bewaar de marinade. Zet de 
rooster op de barbecue niet te dicht bij de kolen en bak de rib-
betjes in +/- 25 min. gaar. Draai geregeld om en bestrijk ze elke 5 
à 7 min. met marinade.
Maak intussen de koolsalade;
Schil en rasp de wortelen. Pel de ui, snijd hem in dunne ringen. 
Maak de rodekool schoon en snijd in fijne reepjes. Meng alles met 
de rozijnen, dille en komijn.
Maak een dressing van de mayonaise en yoghurt, kruid met peper 
en zout.
Serveer de ribbetjes met de salade en de dressing. 
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Varkensribben op de BBQ met knol-
seldersalade
De marinade bezorgt een heerlijke en smeuïge smaak aan de 
ribbetjes en is de uitblinker op elke barbecue.

Ingrediënten
Voor de varkensribben:
± 800 g varkensribben
peper
zout
60 g Provençaalse kruiden
0,6 dl olijfolie
het sap van 1 citroen

Voor de knolseldersalade:
¼ knolselder, geschild
1 Spaans pepertje, ontpit en fijngesneden
2 harde peren (Durondeau), in kleine blokjes gesneden
een handvol bladpeterselie (fijngesneden)
1 el azijn
1 el graantjesmosterd
peper
zout

Recept
Breng de ribben op smaak met peper, zout en Provençaalse 
kruiden. Laat ze minstens 30 minuten marineren. Gaar ze 
daarna 45 minuten op de barbecue, op een rooster dat niet 
te dicht bij de kolen ligt. Bedruip ze regelmatig met een 
mengsel van de olijfolie en het citroensap.
Bereid intussen de knolseldersalade.
Rasp de knolselder en meng ze met de rest van de ingrediën-
ten.
Geef er kort op de BBQ gegrilde sneetjes stokbrood bij.
Rooster de ribben goudbruin op de vleeskant. Draai ze om en 
bestrijk de bovenzijde met de lak. Laat rustig verder grillen en 
strijk regelmatig nog eens in. Zorg er wel voor dat de ribbe-
tjes niet verbranden.
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RIBBETJES OP DE BBQ

ONLINE VOORJAARSINFOAVONDEN
WAT WIJZIGT ER ?
Helaas kunnen ook dit jaar de voorjaarsinfoavonden niet live 
doorgaan.
Daarom organiseren wij op 7 en 10 juni 2021 twee online 
infoavonden.
De avonden starten om 20 uur en u kan inloggen via 
www.bb-bb.be, doorklikken naar voorjaarsinfoavonden 
Landsbond.  

PROGRAMMA
 ¬ Info aangaande de werking van de Landsbond en de aan-

komende vakwedstrijden (door voorzitter Ivan Claeys)
 ¬ Hoe vergroot ik mijn omzet door goede onlinecommuni-

catie en het gebruik van moderne tools (door Edenred)
 ¬ Presentatie Duroc d'Olives

Tot dan.
Ivan Claeys, voorzitter.



Word jij onze 
nieuwe collega?



De overheid heeft de jongste jaren geïnvesteerd in een broodnodige update van het onderwijs in het algemeen en in het 
moderniseren van het slagersonderwijs in het bijzonder. 
Ik had u dan ook graag een evaluatie gegeven van al die inspanningen en met u bekeken wat het duaal leren in 
Vlaanderen en het opstarten van technisch slagersonderwijs in Wallonië ons gebracht hebben. 
Helaas strooit ook hier de coronacrisis roet in het eten. Heel wat scholen waren meermaals tijdelijk gesloten en onze 
leerlingen konden niet of nauwelijks op stage gaan. Dit en vorig schooljaar waren immers geen “normale” jaren waardoor 
een evaluatie moeilijk wordt. 
Al kunnen we gelukkig wel stellen dat de crisis ook een positieve impact gehad heeft op onze beenhouwerijen. Terwijl de 
collega’s in de horeca hun zaken gesloten moesten houden, hebben onze ambachtelijke beenhouwerijen op volle toeren 
gedraaid. 
Uiteraard voelen wij mee met slagers die het vieze beestje te pakken kregen, met de marktkramers die een tijd verplicht 
gesloten werden en met iedereen die levert aan scholen en instellingen want die delen ook in de malaise maar over het 
algemeen deed onze sector het goed. 
Corona heeft echt zichtbaar bijgedragen tot de herwaardering van het beroep. Consumenten gaan graag naar de 
beenhouwerij om de hoek omdat ze zich daar veilig voelen en omdat ze bij onze beenhouwers genieten van een vers en 
kwalitatief hoogstaand assortiment. Heel veel slagers zeggen nieuwe klanten over de vloer te krijgen. We mogen dus 
zeker niet klagen. 
Wie weet kan het vernieuwde vertrouwen ook meer jongeren en hun ouders doen kiezen voor de beenhouwerijopleiding 
want er is werk te over in onze sector. En dat biedt toekomstmogelijkheden. Al wie een beetje zijn best doet, kan immers 
rekenen op een boeiende job, werkzekerheid en een goed loon. Troeven die de scholen ook nog meer moeten uitspelen!
Hierna publiceren wij de jaarlijkse scholeneditie waarin u, of al wie geïnteresseerd is in de slagersstiel, alle mogelijke 
informatie kan vinden over onze scholen. 
Wij hebben jongeren met ambitie en een gezonde kijk op de toekomst echt nodig om de komende jaren onze 
ambachtelijke beenhouwerijen open te houden en om het ambachtelijke slagersberoep alle kansen te geven die het 
verdient. 
 
Carine Vos. 
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slager heeft ook aandacht voor research en development en ont-
wikkelt eigen creaties. Dat is logisch want de consument is kriti-
scher op wat er op zijn bord terechtkomt en zoekt voortdurend 
naar meer diversiteit in het aanbod. Dat trekken we ook door naar 
de schoolbanken. We vormen onze leerlingen tot een moderne 
culinaire slager zodat dit ook tot uiting kan komen in de winkel. 
Vlees moet in de toonbank nog vaker hand-in-hand gaan met 
(vegetarische) alternatieven. Slagers kunnen hun traditionele 
beroepsfierheid en ambachtelijke kennis creatief toepassen op 
een volledige nieuwe markt.”

Onze pas afgestudeerde slagers tonen dan ook meteen wat ze in 
hun mars hebben en zorgen ervoor dat er heel wat nieuwe com-
binaties in de toonbank te vinden zijn. Op Ter Groene Poorte blij-
ven we ook dit schooljaar de vinger aan de pols houden en inno-
vatief uit de hoek komen. We experimenteren met vleeswaren 
met meer groenten en plantaardige proteïnen, vleesbrood met 
zeewier… keuzes te over. De natuur biedt voedzame producten die 
we nog te weinig in onze voeding integreren. Wij blijven de voor-
zet geven in de hoop dat de sector deze ook binnenkopt. Ter 
Groene Poorte zet ook in op gezondheid en duurzaamheid. Zout- 
en vetreductie spelen meer en meer een bepalende rol. Slagers in 
opleiding leren vandaag welke additieven ze kunnen vervangen 
door natuurlijke hulpstoffen.”

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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SLAGERIJSCHOOL TER GROENE POORTE
‘DE SLAGER IS BROODNODIG’

De arbeidsmarkt smeekt om geschoolde slagers die absolute 
prioriteit geven aan hygiëne en voedselveiligheid, de nieuwste 
technieken onder de knie hebben en oog hebben voor zowel tra-
ditionele vleessoorten als alternatieve producten. Onze slagers 
krijgen hun opleiding in de hypermoderne slagerijschool die een 
absolute verrijking is voor onze leerlingen. Weet je van wanten 
met vlees, dan is deze opleiding zeker spek voor jouw bek. 

Wij bieden expertise, vakmanschap en ondernemerschap. “Als 
grootste slagerijschool van het land biedt Ter Groene Poorte jou 
die zekerheden”, vertelt Iris Cornette, algemeen directeur Ter 
Groene Poorte. Je werkt in de meest moderne infrastructuur met 
innovatieve toestellen die je klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Je 
studeert af als slager, maar kent ook de knepen van een goede 
traiteur. Een moderne slager is tevens een goede kok. Een moder-
ne slager weet dat hij zijn aanbod moet afstemmen op de markt-
vraag. Vers vlees, bereide gerechten of iets lekkers wat vegeta-
risch of vegan is? Waarom niet? Praktijklessen krijg je van echte 
vakmensen die met passie en enthousiasme hun kennis overdra-
gen aan de volgende generatie.” 

Ter Groene Poorte is alvast vertrokken om de komende jaren een 
nieuwe lichting klaar te stomen. Cornette: “Die nieuwe leerlingen 
mogen rekenen op een boeiende opleiding die een vergaande 
historiek van vakkennis verzamelt en met innovatie combineert. 
De tijd van de eenheidsworst is al lang verleden tijd. Een moderne 

DOSSIER ONDERWIJS



“De slager is dus helemaal terug”, besluit Cornette. “Er is zelfs een 
heuse war for talent voor onze slagers. Werkzekerheid troef. Onze 
afstuderende leerlingen vinden dan ook allemaal zonder pro-
bleem een mooie werkplek. België is niet voor niets koploper in 
Europa op het vlak van charcuterie. Vlees is en blijft een fantas-
tisch product dat al eeuwenlang met liefde en veel vakkennis 
wordt gemaakt. Vlees staat vaker onder druk, maar men vergeet 
vaak dat vlees een nutritioneel hoogstaand product is en een heel 

belangrijke bron van eiwitten voor ons lichaam geeft. Het lichaam 
neemt ijzer uit vlees op, beter dan dit van andere plantaardige 
bronnen. Laten we vooral niet vergeten dat nog steeds 99% van 
de bevolking graag vlees eet! Hoog tijd dus om het terug de 
erkenning te geven waar het recht op heeft. En die erkenning 
begint bij de opleidingen. Voor een interessante carrière met erg 
veel innovatie hoef je in Vlaanderen of België niet ver te zoeken. 
Praat gewoon eens met de slager om de hoek of kom eens luiste-
ren bij ons op school.”

Slagerijschool Ter Groene Poorte
Spoorwegstraat 14
8200 Sint-Michiels
050 403020
www.tergroenepoorte.be
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Slager-traiteur word je bij ons.
Wil je graag kennis maken met Ter Groene Poorte? 
 
Bekijk onze webinars op onze vernieuwde website of maak een persoonlijke 
afspraak voor een rondleiding op een woensdagnamiddag of zaterdag- 
voormiddag (onder voorbehoud van de coronamaatregelen). 

Rondleidingen kunnen na telefonische reservatie op 050 40 30 20.  

INSCHRIJVEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2021-2022?  
DIT KAN ONLINE OP www.tergroenepoorte.be

DOSSIER ONDERWIJS
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de ouderraad om samen school te maken.
5. Dankzij stages in binnen- en buitenland ben je prima voorbe-

reid op je toekomst als vakspecialist of op eventueel hogere 
studies.

6. PIVA is een groene school. Vlak bij een gezellig park en dicht 
bij het openbaar vervoer kan jij veilig en gezond opgroeien.

7. Je  krijgt les in moderne uitgeruste praktijklokalen.
8. Kwalitatief onderwijs tegen de beste prijs, daar staat PIVA 

voor. Je weet op voorhand wat je schooljaar maximaal zal 
kosten.

MODERNE INFRASTRUCTUUR.
Op PIVA krijg je opleiding in ultramoderne praktijklokalen die 
steeds up-tot-date worden gehouden. Zo is de afdeling slagerij 
volledig aangepast aan de hoogste FAVV-normen en uitgerust 
met de modernste apparatuur.

MEAT YOUR FUTURE.
In de afdeling slagerij kneden we 
jouw tot een ware vakman die op de 
hoogte is van de laatste nieuwe tech-
nieken en trends zoals werken met 
een tumbler, vervaardigen van salami 
of gebruik maken van Quality Guard 
zodat traceerbaarheid en allergenen 
geen geheimen hebben voor jou.

8 REDENEN OM VOOR PIVA TE KIEZEN

1. Onze leerkrachten staan klaar om je te ontmoeten en van jou 
een vakspecialist te maken. Ze hebben zelf al jarenlange erva-
ring in hun vakgebied en wonnen al heel wat nationale en 
internationale wedstrijden.

2. Leren doe je best samen. Een onthaalweek, meerdaagse team-
buildings, spelletjes-namiddagen, … Bij PIVA ben je goed 
omringd.

3. PIVA is jouw veilige thuishaven. Met een sterk antipestbeleid 
zetten we in op jouw welbevinden.

4. Jouw ouders zijn onze belangrijkste partners. Speciaal voor 
hen organiseer jij bijvoorbeeld het peterschapsdiner en tover je 
de school om tot een restaurant voor je familie. En de sterren-
chefs en maîtres? Dat zijn jullie. Je ouders zijn ook welkom op 
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Verwerk een karkas tot prachtige stukken vlees? Van het uitbenen 
van een karkas tot het maken van vleeswaren, vlees staat centraal 
in de opleiding slagerij. Je bereidt de heerlijkste meeneemgerech-
ten en panklare producten.

Slager is een knelpuntberoep, er zijn duizenden openstaande jobs 
in loondienst. Je kan als zelfstandige slager aan de slag of in een 
leidinggevende functie in de vleeswarenindustrie of warenhuiske-
tens.

Wij, slagers, zijn een ras apart. Aan de vooravond van de Gulden-
sporenslag was het een slager die de soldaten voorzag van voed-
sel  varkensvlees met warmoes. Slager, een essentieel beroep in 
1302 en opnieuw in 2020 tijdens de lockdown. Wie heeft niet in 
de wachtrijen moeten staan bij een slager of bakker. Het is zeer 
duidelijk de voedingsberoepen een belangrijke schakel zijn in ons 
leven. En zeg maar eerlijk, eten zullen we moeten blijven doen, 
niet alleen vandaag maar ook morgen en overmorgen.

VERDER SPECIALISEREN?
Kies voor een 7de jaar slager-fijnkosttraiteur. Hier krijg je een 

mooi overzicht van de koude keuken, kant-en-klare gerechten en 
vleeswarenspecialiteiten. Dit mag in geen enkele moderne slagerij 
ontbreken.

De slagerijwinkel is de motor van de slagerijafdeling. Zo goed als 
alles wat uitgebeend, afgepeld, versneden, gemalen, gecutterd, 
bereid en afgewerkt wordt, wordt hier te koop aangeboden.

OUD-LEERLINGEN
Kirsten Grasmichel volgde in 
PIVA de opleiding slagerij. Na 
stages in binnen- en buitenland 
kon ze meteen aan de slag in 
Butcher’s Store in Berchem. Ze 
is nu slager in de Butcher’s 
Store South in Antwerpen-
centrum. 
Lees het verhaal van Kirsten op 
www.piva.be/oudleerlingen
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WORD SLAGER MET CVO VIVANT 

1) INTENSIEF TRAJECT DISTRIBUTIE-SLAGER IN DE KIJKER
Wat? 
Het intensief traject van 12 weken is een opleiding van CVO Vitant 
– campus PIVA in samenwerking met VDAB, Colruyt, Delhaize, 
Groep Peeters-Govers en is 100% praktijk- en arbeidsmarktge-
richt. 

Inhoud? 
Je leert alle facetten om als slager zelfstandig te kunnen werken 
in een supermarktketen of in de distributiesector. Je leert heel wat 
technische vaardigheden aan zoals versnijden, verwerken en ver-
pakken van vlees en slagerijproducten. Daarnaast geven we je ook 
de technieken mee voor de verkoop en presentatie aan de toon-
bank.

Dankzij een opleidingstraject in duaal leren is deze opleiding is 
100% praktijk- en arbeidsmarktgericht. Je wisselt praktijklessen 
op de campus af met werkplekleren bij Colruyt, Delhaize of Groep 
Peeters-Govers. Na 10 weken opleiding vervolledig je dit traject 
met 2 weken stage.

Duur van de opleiding? 
Deze opleiding loopt over 12 weken en telt in totaal 5 modules en 
een stage:
• Eenvoudige verwerking deelstukken
• Verwerking deelstukken en karkassen
• Panklaar maken vers vlees
• Toonbankpresentatie slagerij
• Toonbankorganisatie en -verkoop slagerij

Voor wie? 
Iedereen vanaf 18 jaar die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan, 
kan met deze opleiding starten.
Meer weten? 
Kijk op www.cvovitant.be 
of contacteer ons via T 03 242 26 19 of info@cvovitant.be.

2) GETUIGENIS VAN CURSIST MICHEL VAN DEN BROECK
VAN IT NAAR VLEESSECTOR
Soms beland je bij CVO Vitant – campus PIVA met hulp van de 
VDAB. Michel Van Den Broeck klopte bij VDAB aan omdat hij  
wilde  overschakelen  van  een carrière in IT naar een job die min-
der bureauwerk vroeg. Nu staat hij vlees te snijden in het praktijk-
lokaal van de opleiding Distributie-slager. “Dit is ideaal voor mij”, 
zegt hij. “In vier maanden leren we hier de basis, en dan mogen 
we stage volgen bij een bedrijf.  Daarnaast kan ik in avondonder-
wijs verder studeren om het einddiploma van spekslager te beha-
len. Het is geweldig om opgeleid te worden door ervaren leer-
krachten, die echte vaten vol verhalen zijn.” “Dat is de rijkdom van 
het volwassenenonderwijs”, glimlacht adjunct-directeur Dirk De 
Wilde. “Niet alleen heb je die leerkrachten die uit de praktijk 
komen, maar doordat je ook met vele leeftijden samen zit, leren 
de cursisten ook van elkaar.”

DOSSIER ONDERWIJS



 DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ | 19

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CVO VITANT - CAMPUS PIVA
Desguinlei 244, 2018 Antwerpen 
03 242 26 19 | info@cvovitant.be | www.cvovitant.be
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GO! ATHENEUM DIKSMUIDE HELEMAAL 
KLAAR VOOR DE TOEKOMST

De tijd dat het slagersberoep van vader op zoon werd aangeleerd, 
is al lang verleden tijd. Wie tegenwoordig een ambachtelijke sla-
gerij wil runnen, kan niet om een degelijke opleiding heen. De 
afdeling slagerij en traiteur van GO! atheneum Diksmuide leidt al 
jaren lang mensen op om de knepen van het vak volledig onder 
de knie te krijgen. 

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 kwali-
teit hoog in het vaandel en kan steunen op de technische know-
how van haar personeel. De afdeling slagerij en traiteur met haar 
lange traditie van 60 jaar en voortrekker in de aanpak van het 
ambachtelijk vakmanschap, is een degelijke vakopleiding en 
belangrijker dan ooit! Door de snel evoluerende technologie, food 
en culinaire tendensen gaat de school steeds actief op zoek naar 
nieuwe methodes om de leerlingen klaar te stomen voor het pro-
fessionele bedrijfsleven. Wij garanderen onderwijs met een opval-
lend hoog niveau.

GO! ATHENEUM DIKSMUIDE ZET IN OP HET TALENT VAN ELKE 
LEERLING
Reeds vanaf de eerste graad kunnen leerlingen in onze school 
volop kiezen voor voeding, slagerij en horeca. In het eerste leer-
jaar kunnen ze kiezen voor een brede basis door de module voe-
ding en slagerij te koppelen aan een eigen gekozen module zoals 
sport of robotica en ICT en wetenschappen, of hebben leerlingen 
ook de keuze om volop in te zetten op voeding en slagerij en hun 
volledig talentenpakket hiervoor te kiezen. Vanaf het tweede jaar 
biedt de school zowel binnen de A-stroom als binnen de B-stroom 
de basisoptie voeding en horeca aan. Vanaf het derde jaar kiest 
de leerling dan volop voor slagerij. Dit bieden we aan binnen de 
dubbele finaliteit (TSO), alsook binnen de arbeidsgerichte finali-
teit (BSO).

GO! atheneum Diksmuide is klaar voor de onderwijshervorming. 
De hervorming is volop bezig en de leerkrachten zijn helemaal 
mee. De leerkrachten slagerij zetten zich actief in om de hervor-
ming mee richting te geven en zetelen in de leerplancommissie 
die de eindtermen mee helpen omzetten naar de praktijk. Op die 
manier is het team binnen de afdeling slagerij-traiteur helemaal 
klaar om de nieuwe leerplannen van de Vlaamse overheid uit te 
rollen en ten goede van de leerling te implementeren. 

Kom met ons kennismaken door een individuele afspraak te 
maken op onze individuele infomomenten of maak een afspraak 
met de school via telefonisch contact op 051/51.92.51
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EEN OPLEIDING BIJ SYNTRAPXL

SyntraPXL organiseert praktijkgerichte opleidingen voor iedereen die ondernemend is en 
zich verder wil ontplooien. Je kennis bijschaven, een nieuw beroep leren, een gerichte 
bedrijfsopleiding of opleiding op maat, het kan bij SyntraPXL. Dit voor 26 sectoren, niet 
alleen 's avonds, maar ook overdag. Met een innovatief opleidingsaanbod spelen we in op 
de actuele noden van bedrijven. Daarnaast focussen we op ondernemerschap zodat cur-
sisten de nodige skills meekrijgen om hun eigen zaak te kunnen starten. De docenten zijn 
onze grootste troef! Dat zijn bedrijfsmensen die hun ervaring en kennis rechtstreeks naar 
de 7.000 cursisten brengen. Na een SyntraPXL-opleiding ben je klaargestoomd voor het 
bedrijfsleven. 

Jouw toekomst als slager
Als slager combineer je ambacht en kwaliteit om jouw klanten steeds het beste product 
voor te schotelen. In het slagersberoep grijp je terug naar de essentie van een mooi stuk 
vlees of gevogelte en zorg je voor een uitgebreid assortiment aan charcuterie en bereide 
gerechten. 
In de slagersopleidingen leiden we elk jaar kwalitatieve en gemotiveerde slagers op in 
Limburg en omstreken. Verwacht geen eindeloze theorie. Je gaat vanaf dag één zelf al 
aan de slag met het uitsnijden, uitbenen en winkelklaar maken van varkens, runderen, 
gevogelte ... Je leert werkelijk alle typische producten van het slagersassortiment berei-
den. Een slagersopleiding kan je zowel overdag of ’s avonds volgen, daarnaast bieden we 
ook nog verschillende bijscholingen aan.

Heb je ambitie om een eigen slagerij te openen? Dan zit je met een opleiding bij 
SyntraPXL meteen op de juiste plek. Onze docenten zijn zelfstandige keurslagers die 
dagelijks in hun eigen zaak staan. Ze leren je alle kneepjes van het vak zodat je klaar bent 
om als zelfstandige te starten.

Zeker van je job
Als slager ben je na het volgen van de opleiding zo goed als zeker van een vaste job. 
Slagersprofielen zijn al verschillende jaren een knelpuntberoep en ook in Limburg erg 
gewild op de arbeidsmarkt. Je verlaat de opleiding als een kant-en-klare slager, want 
dankzij een leerrijke stageperiode pas je jouw kennis meteen toe in de praktijk. Een mooie 
toevoeging aan jouw CV dus.  

Jouw roeping tot slager gevonden? 
Surf dan snel naar syntrapxl.be en schrijf je nog snel in. 

SLAGER 
WORDEN?

Check onze 
opleidingen op  

syntrapxl.be

DOSSIER ONDERWIJS
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Voor meer info: bel Melanie Van Ryckeghem via 078 353 653 of mail melanie.vanryckeghem@syntrawest.be

SLAGER - SPEKSLAGERIJ -
TRAITEUR 

Het provinciaal Verbond der Slagers-Spekslagers West-Vlaanderen  
organiseert in samenwerking met Syntra West onderstaande kortlopende opleidingen voor de slager - traiteur

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

www.syntrawest.be Bezoek ons op

Syntra West vzw is ISO 9001:2015 gecertificeerd
v.u. J. De Neve, Spoorwegstraat 14 te 8200 Brugge

Met de steun van:

Leertijd slagers syntrawest.be/duaal-leren
start september 2021 -  
Syntra West Kortrijk

Ondernemerschapstraject slager-spek slager #111034
start 15- september 2021, elke woensdag gedurende 3 jaar 
Syntra West Brugge in samenwerking met slagerijschool Ter Groene Poorte

Voedingsproductontwikkelaar #170086
start september 2021, elke woensdag-
Syntra West Roeselare in samenwerking met Huis van de Voeding 

Foodlab specialist #190291
start 2022 -  
Syntra West Brugge in samenwerking met foodlab Proef

alle informatie hieromtrent vind je op www.syntrawest.be

Startende opleidingen

in samenwerking met

It’s so 
easy

1. Ga naar www.syntrawest.be
2. Typ de webcode in het zoekvenster bovenaan
3. Vind snel alle opleidingsinfo

078 353 653cursist       ouder       werkgever       docent       oud-cursist          weetjes voer een zoekopdracht in

#

210415-101 SW HOV Belgische Beenhouwerij apr 21-A4.indd   1 15/04/21   14:10
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COOVI

Van vlees en bloed? Hou je van een lekker stukje vlees, en beter 
nog: zorg je daar het liefst zelf voor? Dan ben jij één van de toe-
komstige slagers waar de arbeidsmarkt zo luid om vraagt! Vlees 
leren versnijden, bereiden en aan de man brengen, met machines 
werken,  het is een kolfje naar jouw slagershand! 

Maar je leert nog méér dan vleesverwerking alleen. Ook bewaar- 
en verpakkingstechnieken, hygiënische normen en verkooptech-

Dé school voor voeding, zorg & techniek
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Van vlees en bloed? Hou je van een lekker stukje vlees, 
en beter nog: zorg je daar het liefst zelf voor? Dan ben 
jij één van de toekomstige slagers waar de arbeidsmarkt 
zo luid om vraagt! Vlees leren versnijden, bereiden en 
aan de man brengen, met machines werken,  het is een 
kolfje naar jouw slagershand!  
 
Maar je leert nog méér dan vleesverwerking alleen. Ook 
bewaar- en verpakkingstechnieken, hygiënische normen 
en verkooptechnieken vormen een onderdeel van je 
opleiding. Je maakt tevens kennis met een aantal 
disciplines zoals boekhouden en ondernemingsvormen, 
die jou ongetwijfeld van pas zullen komen wanneer je 
later je eigen zaak opstart. 
 
Tijdens intensieve praktijkoefeningen en stages leer je 
de kunst van het vak: efficiënt, snel en verantwoord 
werken en vooral: garant staan voor de kwaliteit van je 
producten. Als kersverse slager kom je zeker aan de bak 
in een ambachtelijk of industrieel vleesbedrijf, of wie 
weet, word je op een dag je eigen baas! 

 

 

 
nieken vormen een onderdeel van je opleiding. Je maakt tevens 
kennis met een aantal disciplines zoals boekhouden en onderne-
mingsvormen, die jou ongetwijfeld van pas zullen komen wan-
neer je later je eigen zaak opstart.

Tijdens intensieve praktijkoefeningen en stages leer je de kunst 
van het vak: efficiënt, snel en verantwoord werken en vooral: 
garant staan voor de kwaliteit van je producten. Als kersverse 
slager kom je zeker aan de bak in een ambachtelijk of industrieel 
vleesbedrijf, of wie weet, word je op een dag je eigen baas!
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INFORMATIEF

Consumenten vragen steeds meer infor-
matie over het vlees dat je verkoopt in je 
toonbank. Als ambachtelijke beenhouwer 
moet je kunnen antwoorden op vragen 
als: Waar komt ons vlees vandaan? Is 
vlees nu gezond of niet? Is het waar dat 
vlees zo’n grote impact op het milieu 
heeft? Krijg je kanker van vlees? etc

Om u beter te wapenen tegen klanten die 
vlees afbreken of om de juiste antwoor-
den te hebben op vragen van verontruste 
klanten organiseren wij in samenwerking 
met MEAT EXPO en met FENAVIAN op 
woensdag 29 september DE DAG VAN 
HET VLEES.

Frédéric Leroy, de voorzitter van de aca-
demische vereniging Belgian Association 
of Meat Science and Technology (BAMST) 
en professor Voedingsbiotechnologie aan 
de VUB zal u, in een duidelijke uiteenzet-
ting, wetenschappelijk onderbouwde 
argumenten geven waarmee u in uw win-
kel aan de slag kan.

Fenavian en de Landsbond der Been-
houwers nodigen u gratis uit op onze DAG 
VAN HET VLEES op woensdag 29 sep-
tember om 10 uur. Na de uiteenzetting 
nodigen wij u uit voor een hapje en 
drankje waarna u gratis de beurs kan 
bezoeken.

PROGRAMMA
10u : Onthaal
10u30-12u00 : uiteenzetting
12u00 – 13u00 : hapje en drankje
Vanaf 13u : beursbezoek

Hou 29 september alvast vrij!
Inschrijven is verplicht en kan door een-
voudigweg onderstaande inschrijfstrook 
te mailen voor 15/8/2021 naar 
carine.vos@landsbondbeenhouwers.be.

INVULSTROOK VOOR GRATIS DEELNAME AAN 
DE DAG VAN HET VLEES OP WOENSDAG 29 SEPTEMBER 2021 

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

Naam::............................................................................. ...........................Voornaam:  ..................................................................................................................  

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

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

Lid van de slagersbond van: ........................................................................................................................................................................................................

Neemt gratis deel aan DE DAG VAN HET VLEES op woensdag 29 september 2021 met …..... personen.

Datum ..................................................................................................................................................................................................................................................

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

FENAVIAN & DE KONINKLIJKE 
LANDSBOND DER 
BEENHOUWERS NODIGEN U 
UIT OP DE DAG VAN HET 
VLEES OP 29 SEPTEMBER 2021

UITNODIGING



WAT IS E-BOX?
e-Box centraliseert alle officiële com-
municatie tussen ondernemingen en 
overheidsinstellingen in één beveiligde 
elektronische brievenbus.
Via e-Box ontvangt u documenten (pdf) 
en berichten van de federale instellin-
gen. Deze elektronische brievenbus is 
bidirectioneel, waardoor u rechtstreeks 
kunt antwoorden op het ontvangen 
bericht. Op termijn zal het ook mogelijk 
worden om zelf berichten en documen-
ten te versturen naar de e-Box van de 
overheidsdiensten. Zo gebeurt de com-
municatie met de federale instellingen 
op een handige, snelle en veilige 
manier.

HEEFT UW ONDERNEMING EEN E-BOX?
Is uw onderneming geregistreerd in 
CSAM (*) ? Dan hebt u een e-Box en 
kunt u ermee aan de slag.
Is uw onderneming niet geregistreerd 
in CSAM ? Dan moet u zich eerst regis-
treren. Dat doet u door een 
Hoofdtoegangsbeheerder aan te stellen 
in het Beheer der Toegangsbeheerders 
(*). Zodra de registratie uitgevoerd is, 
ontvangt uw onderneming automatisch 
een e-Box.
Raadpleeg de Stap-voor-stapgids van 
CSAM(*) voor een beschrijving van de 
registratieprocedure.
(*) CSAM = De toegangspoort tot de 
diensten van de overheid  via een digita-
le sleutel.
Meer informatie en de te volgen proce-
dures vindt u op het adres www.csam.be 

WIE IN UW ONDERNEMING HEEFT 
TOEGANG TOT E-BOX?
Twee soorten gebruikers hebben toe-
gang tot de nieuwe e-Box:
• de Toegangsbeheerder, en
• e-Box-beheerders (vroeger ‘gebrui-

kers’).
De Toegangsbeheerder is gewoonlijk de 
eerste die toegang gekregen heeft tot 
de e-Box van uw onderneming. Met dit 
profiel voegt u andere gebruikers toe: 
de e-Box-beheerders. De 
Toegangsbeheerder kent daarvoor in de 
onlinedienst Toegangsbeheer de rechten 
van ‘e-Box Enterprise – Beheerder’ toe 
aan een medewerker van de onderne-
ming.

Een e-Box-beheerder heeft toegang tot 
e-Box en kan de documenten die erin 
zitten, behandelen.
Is uw onderneming klein, dan kan één 
persoon waarschijnlijk de volledige com-
municatie met de overheid behandelen. 
Is uw structuur groter, dan is het mis-
schien nodig om meerdere e-Box-
beheerders aan te duiden. Elk van hen 
heeft dan toegang tot alle diensten en 
documenten in e-Box.

Toegangsprofielen in e-Box
Er zijn twee toegangsprofielen in e-Box:
• Toegangsbeheerder en
• e-Box-beheerder.

Toegangsbeheerder
De Toegangsbeheerder heeft namens 
zijn onderneming toegang tot alle bevei-
ligde diensten op het portaal van de 
sociale zekerheid en tot alle soorten 
documenten in e-Box.
Als hij hulp nodig heeft, kan de 
Toegangsbeheerder de rechten van 
‘e-Box-beheerder’ toekennen aan een 
medewerker.

e-Box-beheerder
Om geregistreerd te kunnen worden 
door de Toegangsbeheerder, moet de 
medewerker verbonden zijn aan uw 
onderneming – als werknemer, lid van 
de raad van bestuur, zaakvoerder etc. De 
Toegangsbeheerder maakt van de gere-
gistreerde medewerker een e-Box-
beheerder door hem een toegang toe te 
kennen. e-Box-beheerders hebben toe-
gang tot alle soorten documenten in de 
e-Box van uw onderneming. Ze kunnen 
ze raadplegen, verbergen en terug zicht-
baar maken.

HOE BEHEERT U DE TOEGANG TOT DE 
DOCUMENTEN IN E-BOX?
De Toegangsbeheerder en de e-Box-
beheerder hebben toegang tot alle 
documenten en functionaliteiten van 
e-Box. Let dus op: toegang verlenen tot 
de e-Box van uw onderneming is toe-
gang geven tot zijn volledige inhoud.

WELKE BERICHTEN WORDEN VIA 
E-BOX VERSTUURD?
SOORTEN BERICHTEN
In e-Box ontvangt uw onderneming ver-

schillende types documenten van ver-
schillende federale instellingen:
• notificaties van aangiften,
• aangetekende brieven,
• attesten,
• rappels,
• rapporten enz.
De grote meerderheid van deze docu-
menten komt in pdf-formaat.
U vindt de volledige lijst van documen-
ten in de rubriek Documenten in e-Box.
( https://info.eboxenterprise.be/nl/docu-
menten-in-e-box.html )

Voorbeelden allerhande documenten 
van de Vlaamse overheid, Federale 
Pensioendienst, RIZIV,  RSZ,RVA,…

GELDIGHEIDSDUUR
Elke instelling die in e-Box publiceert, 
bepaalt zelf een geldigheidsduur per 
type document. Dat kan bijvoorbeeld 6 
maand zijn. Als een document op het 
punt staat om te vervallen, krijgt het een 
waarschuwing mee. Is de geldigheids-
duur verstreken, dan verdwijnt het docu-
ment uit uw e-Box.
Opgelet: documenten worden dus auto-
matisch verwijderd zodra de geldig-
heidsduur verstreken is. Om ze niet te 
verliezen, moet u ze opslaan in een 
opslagruimte van uw onderneming 
(harde schijf, server…).

EEN MELDING KRIJGEN VAN DE 
ONTVANGST VAN EEN DOCUMENT
e-Box stuurt u een bericht op het 
e-mailadres van de onderneming als er 
nieuwe documenten of berichten in de 
e-Box binnengekomen zijn. U krijgt mel-
dingen na de ontvangst van documen-
ten of kort voordat ze vervallen.
Het e-mailadres van de onderneming is 
zichtbaar in uw e-Box. De bevoorrechte 
gebruiker Toegangsbeheerder en de 
e-Box-beheerder kunnen het recht-
streeks aanpassen.

ZOVEEL MOGELIJK DIGITAAL
Het is nu mogelijk om aan de federale 
instellingen te laten weten dat u alle 
documenten die digitaal beschikbaar 
zijn, ook digitaal wilt ontvangen.
Open de e-Box van uw onderneming, ga 
naar ‘Beheer e-Box’ en vink het hokje 
aan voor akkoord. 

E-BOX: DE BEVEILIGDE ELEKTRONISCHE 
BRIEVENBUS VAN UW ONDERNEMING

OPLEIDING

26 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 
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Showroom en burelen:
Brusselsesteenweg 121, 1980 Zemst

015 63 04 53 - 0475 36 14 21
www.hygitop.be

Isotherme constructies
Vloeistofdichte PVC vloeren
Montages én bouwpakketten
Aanrijbeveiliging
Inox toepassingen
Elektriciteit en verlichting
Deuren en snelroldeuren (ook automatisatie)Deuren en snelroldeuren (ook automatisatie)

Haccp hygiënische wand- en plafondbekleding

Als het mooi, hygiënisch en TOP mag zijn!

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.euSchrijf via onze website in op onze tweewekelijkse  
nieuwsbrief en ontdek meer leuke recepten.

SALADE ROSSO DIABOLO

Rejo supportert mee voor de Rode Duivels!
Naar aanleiding van het Europees kampioenschap voetbal 2021 

(11 juni tot 11 juli) heeft Rejo een recept bedacht dat volledig 
in het teken staat van de Red Devils.

Ingrediënten:
• 500 gram kippenvlees (fijn gesneden)
• 200 gram augurken (brunoise gesneden)
• 100 gram maïs (uit blik/diepvries)

Onze producten:
• 800 g D7021447 CHILISAUS DEGENS 

Bevat: mosterd

Bereiding & presentatie: 
1. Vermeng alle ingrediënten met de Chilisaus.

HUGLI SEASONING PASTE

SEASONING PASTE 
HERBS OF PROVENCE

HUGLI0007-01
Verpakking

480 g

SEASONING PASTE 
BASIL

HUGLI0006-01
Verpakking

480 g

SEASONING PASTE 
ITALIAN STYLE

HUGLI0004-01
Verpakking

480 g

SEASONING PASTE 
SHALLOT

HUGLI0005-01
Verpakking

480 g

SEASONING PASTE 
PESTO ROSSO

HUGLI0008-01
Verpakking

480 g

T. 03/211 09 03
info@foodtalents.be
www.foodtalents.be

OP ZOEK NAAR 
EEN BEENHOUWER ?
REKEN OP ONZE EXPERTISE !

T. 03/211 09 03
info@foodtalents.be
www.foodtalents.be
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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

Nieuw! Slagersvarken Charcuterie

Proef ons vakmanschap,
lekker en gezond!

®

Lichtplannen    Lichtadvies    Projectondersteuning     Montage

Is het tijd voor nieuwe verlichting voor uw slagerij? Laat u informeren 
door de marktleider op het gebied van vers verlichten: Lixero. 

-  40 jaar ervaring in versverlichting;
-  5 jaar garantie;
-  Ontzorgen van bouwplan tot installatie.

Ontvang geheel vrijblijvend uw lichtplan. Bel Luc Cornez, Senior 
Account Manager Retail, voor een consult.

T: +32 (0)4 79 56 50 28
E: L.cornez@lixero.eu
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Kalfsvlees is een echt paradepaardje van 
ons gastronomisch erfgoed en de recep-
ten op basis van kalfsvlees zijn onlosma-
kelijk verbonden met de Europese culi-
naire cultuur... Europeanen zijn verzot op 
hun stukje kalfsvlees: niet alleen omwille 
van de hemelse smaak, maar ook omdat 
het symbool staat voor vele mooie 
momenten samen aan tafel. 

De Europese campagne ‘Kalfsvlees, 1 
goed idee voor 1000 goede ideeën’ gaat 
ook in België voor het derde jaar van 
start. Consumenten kunnen het hele jaar 
door terecht op de inspirerende website 
“gekopkalfsvlees.be”, boordevol informa-
tie over kalfsvlees en overheerlijke 
gerechten. Er zal ook een onlinecam-
pagne lopen met inspirerende informatie. 
Chefs en influencers zetten kalfsvlees in 
de kijker op hun menu.

Ook u als slager kan meewerken aan het 
succes van deze campagne. Zorg met het 
originele campagnemateriaal voor de 
nodige zichtbaarheid op uw verkooppunt 
en bestel via onderstaand formulier de 
receptenleaflet (verpakt in een handige 
display). Wedden dat uw klanten deze 
zomer kalfsvlees opnieuw met stip op 
hun menu zullen zetten?

Kalfsvlees is zonder enige twijfel een 
delicaat stukje vlees met verfijnde aro-
ma’s en een subtiele smaak. Gelukkig 
betekent dat niet dat het moeilijk te 
bereiden is of dat je er lang voor hoeft te 
zwoegen in de keuken. Door de grote 

verscheidenheid in de verschillende stuk-
ken vlees kun je jezelf laten inspireren 
door recepten, ongeacht het seizoen. 

BESTELFORMULIER Kalfsvlees ‘1 goed idee voor 1000 goede ideeën’

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

1 GOED IDEE VOOR 
1000 GOEDE IDEEËN

KALFSVLEES
PROEF DE EUROPESE TROTS

Kalfsvlees ‘1 goed idee voor 
1000 goede ideeën’

KALFSVLEES IN DE KIJKER



Consumenten hebben het recht om 
correct geïnformeerd te worden over 
de herkomst van de producten die ze 
online of op de winkelvloer kopen.
De universiteit van Luik voerde een onderzoek uit om de 
herkomst te verifiëren van voeding die online verkocht 
wordt door Delhaize, Colruyt en Carrefour. Bij de studie werd 
onderzocht hoe de consument geïnformeerd werd over de 
herkomst van verse groenten en fruit, vlees en het bio-aan-
bod van deze drie types voedingsmiddelen.

Uit de resultaten blijkt dat Delhaize geen enkele informatie 
geeft over de herkomst van fruit en groenten die online aan-
geboden worden. Bij Colruyt wordt de klant in 30 procent 
van de gevallen geïnformeerd en Carrefour is de goede leer-
ling van de klas met in 83 procent van de gevallen de cor-
recte info. Voor vlees werd de herkomst bijna altijd weerge-
geven.

De aanduiding van herkomst is verplicht voor een hele reeks 
voedingsproducten, zoals groenten en fruit, zeevruchten en 
vlees, zowel in fysieke winkels als online, aldus Simon 
November, woordvoerder van Test Aankoop. Uiteindelijk is 
de consument die online winkelt - wat sinds de coronacrisis 
zeer vaak gebeurt - minder goed geïnformeerd dan de con-
sument die naar de winkel gaat en dat is een vorm van dis-
criminatie die niet gerechtvaardigd is en die we alleen maar 
kunnen betreuren, klinkt het.

Uit de studie blijkt tevens dat er een verschil is tussen wat 
de distributeurs beweren in de pers en in reclamecampag-
nes en wat we zien op de winkelvloer of in de onlinever-
koop. Delhaize gaf in de Franstalige pers aan dat 90 tot 95 
procent van het vlees van Belgische oorsprong is terwijl dat 
uit de analyse van universiteit van Luik bleek dat slechts 
65,5 procent van het rundvlees en 80,5 procent van het var-
kensvlees Belgisch is.

In een tijd waarin consumenten meer lokaal willen consume-
ren en de voorkeur geven aan de korte en lokale keten, is 
het onaanvaardbaar om zaken te promoten die pertinent 
onjuist zijn. Test-Aankoop verzocht de distributeurs dan ook 
de wettelijke verplichting na te komen en te zorgen dat de 
verklaringen in de media overeenstemmen met de realiteit in 
het winkelmandje.

Bron: Belga/Vilt/eigen bewerking tekst.

EARTH moet producten in  
omschakeling naar bio meer  
slagkracht geven
Sint-Katelijne-Waver, 9 april 2021 – BelOrta introduceert 
EARTH, een nieuw concept waaronder de coöperatie pro-
ducten in omschakeling naar bio zal groeperen en vermark-
ten. Hiermee wil ze de directe klanten maar ook de consu-
ment meer en beter informeren en tegelijk ook betere 
marktkansen creëren voor deze producten in omschake-
ling.
Wanneer een teler de stap wil zetten naar bioteelt, moet hij 
zijn gronden gedurende een bepaalde periode ‘omschake-
len’. 

Tijdens deze periode moet de teler vanaf dag één voldoen 
aan de bio-regelgeving maar mogen zijn producten nog niet 
als biologisch verkocht worden. De hogere productiekost 
voor groenten en fruit die op biologische wijze geteeld wor-
den, gecombineerd met een vaak lagere verkoopprijs voor 
omschakelproduct, zorgt ervoor dat omschakelen naar bio 
een extra zware stap is voor de teler.

Bovendien is het begrip “product in omschakeling” vrij 
onbekend bij consumenten. Ze weten niet waarvoor het 
staat en hoe dat te plaatsen tussen conventioneel en biologi-
sche geteelde groenten en fruit. Ook voor winkeliers die mee 
hun schouders willen zetten onder product in omschakeling 
blijft het heel moeilijk om deze producten te positioneren in 
het groenten- en fruitschap en hoe er over te communiceren 
met de consumenten.
“Voor veel klanten is het heel moeilijk om én bio én product 
in omschakeling samen aan te bieden omdat de communica-
tie met de consument hieromtrent niet eenvoudig is”, zegt 
Jo Lambrecht, manager marketing & sales bij BelOrta. “Toch 
is een goede vermarkting van en waardering voor verse 
groenten en fruit in omschakeling noodzakelijk om een ver-
dere groei van bio-productie te realiseren. Dit vergt inspan-
ningen van eenieder in de keten, van op het veld tot op het 
bord.”

EARTH
BelOrta lanceert daarom EARTH, een gloednieuw concept 
waarmee het de hand wil reiken naar haar klanten om samen 
aan de slag te gaan met het omschakelproduct.
EARTH is een acroniem waarin de biogedachte volledig ver-
weven zit en staat voor:
Environmentally friendly
Always improving
Rooted in nature
Towards a prosperous future for people and planet
Healthy enjoyment
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De jummi-werking is nu definitief van 
start gegaan.    
Met de medewerking en steun van de Koninklijke Landsbond der 
Beenhouwers en “Lekker van bij Ons” gaan wij de lokale been-
houwer ondersteunen in de wereld van maaltijdboxen.
Vanaf mei en juni zullen er meer dan 100 verkooppunten zijn in 
Vlaanderen, die steeds gekoppeld worden aan een lokale been-
houwer om de garantie op lekkere en lokale producten verder te 
promoten.

De procedure is sterk vereenvoudigd.   Klanten bestellen een 
recept uit het ”Jummi” keuze-menu.   Vanuit een centraal depot 
worden de bestellingen klaargemaakt (draagzak met groenten, 
specerijen of bijhorigheden) en afgeleverd bij de beenhouwer 
die vlees of gevogelte, al naargelang het recept,  zal toevoegen.  
Belangrijk : Doordat wij met lokale beenhouwers werken, richten 
wij de werking van Jummi specifiek toe op vlees en/of gevogel-
te.  Tenslotte starten wij ook met een externe partner-koerier-
dienst zodat wij (Jummi) de beenhouwer logistiek kunnen 
ondersteunen en thuisleveringen mogelijk maken.

 DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ | 33

ACTUEEL

www.mauricemathieu.be

 
 
 

De jummi-werking is nu definitief van start gegaan.   Met de medewerking en steun van de landsbond der 
beenhouwers en “Lekkervanbijons” gaan wij onze lokale beenhouwer ondersteunen in de wereld van maaltijdboxen. 

Vanaf de maanden mei en juni zullen er meer dan 100 verkooppunten zijn in gans Vlaanderen, die steeds gekoppeld 
worden aan een lokale beenhouwer om de garantie op “lekker en lokaal” verder te promoten. 

De ganse procedure is sterk vereenvoudigd.   Klanten bestellen een recept uit het” jummi”keuze-menu.   Vanuit een 
centraal depot worden de bestellingen klaargemaakt (draagzak met groenten, specerijen of bijhorigheden) en 
worden dan afgeleverd bij de aangesloten beenhouwer, die de basis-producten (vlees of gevogelte)  zal toevoegen.   

Belangrijk : doordat wij met lokale beenhouwers werken, richten wij de werking van jummi specifiek toe op vlees 
en/of gevogelte. 

Tenslotte starten wij ook met een externe partner-koerierdienst zodat wij (jummi) de beenhouwer logistiek kunnen 
ondersteunen door thuisleveringen mogelijk te maken. 

 

    

  

www.jummi.be 
info@jummi.be 

                                                                                                                                                               



TECHNISCH ARTIKEL

DROGE WORST IN EEN HIP JASJE
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Worsten en natuurdarmen hebben samen een lange traditie achter zich. 
Als delen van hetzelfde dier waren zij lang op elkaar aangewezen. Dit, 
niet zonder voordelen. Met hun specifieke vorm geven zij een worst zijn 
rustiek uiterlijk. Onmiskenbaar een groot voordeel voor de ambachtelijk 
werkende slager. Omdat zij poreus zijn laten zij ook gemakkelijk 
vocht, lucht en rook door. Daardoor kan een worst tijdens de bereiding 
smaakstoffen uit zijn omgeving opnemen, waardoor een smaakvoller 
product wordt bekomen. Dit kan bijvoorbeeld door het ‘koken’ van 
kookwaren in een rijke bouillon. Het opnemen van rookaroma’s tijdens 
het roken is een ander voorbeeld. Belangrijk ook is het opnemen 
van een karakteristiek schimmelaroma bij het overgroeien van een 
droge worst met een geschikte schimmelcultuur. Dit alles op een puur 
natuurlijke wijze. Dit laatste is niet onbelangrijk in het koopgedrag van 
een steeds meer milieu-kritische consument. 
In de nummer 3 en 4 van de Belgische Beenhouwerij van dit jaar werd 
dan ook uitgebreid ingegaan op gebruik van natuurdarmen.
Anderzijds hebben kunstdarmen onmiskenbaar een aantal 
technologische voordelen. Omdat zij sterker en maatvaster zijn dan 
natuurdarmen, zijn zij gemakkelijker te verwerken. Door hun vorm aan 
te passen, kan er ook een gevarieerde set van producten mee worden 
bereid. De mogelijkheid de kunstdarmen te bedrukken maakt deze 
variatie schier eindeloos. Door een coating aan de binnenzijde aan te 
brengen kan de darm bij verbruik ook gemakkelijk verwijderd worden. 
‘Easy-peeling’ dan, als convenience element voor de consument. 
Belangrijk ook is dat de eigenschappen van de darm aan te passen zijn 
aan het vleesproduct waarvoor hij bestemd is. Gasdichte uitvoeringen 
hebben daarbij het grote voordeel dat zij de kleur beter beschermen en 
zo het product langer vers (smaakstabiel) houden. Omdat de kunststof 
– de plastiek – waaruit zij verwaardigd zijn, niet kan verteerd worden 
door micro-organismen zijn de afgewerkte producten ook beter te 
beschermen tegen beschimmelen en/of vervuiling door bacteriën. 

NIET ONBELANGRIJKE VOORDELEN 
DUS!
In dit artikel gaan wij in op het gebruik 
van een, met schimmelpatroon bedruk-
te en met touw versterkte, faser darm. 
Een dergelijke darm is vervaardigd uit 
cellulose en versterkt met een faservlies 
(van houtvezels). Deze combinatie zorgt 
voor uitzonderlijk sterke darmen die 
geschikt zijn voor zowel rook-, kook- en 
droge worstsoorten als hamproducten. 
Hier worden zij gebruikt bij de bereiding 
van een Salami Pur Porc en een 
Hongaarse Salami.

RECEPTIDEE… 

SALAMI PUR PORC

SAMENSTELLING
Grondstoffen
5 kg Mager varkensvlees – V2 (bevroren) 
5 kg Halfvet buikspek – V5 (licht bevro-
ren)
= 10 kg totale massa

Kruiden en hulpstoffen (per kg)
 ¬ 0.25 g Startcultuur FERMENT SLP 30 

Starterscultuur (Staphylococen car-
nosus, Staphylococcus xylosus, 
Pediococcus pentosaceus, 
Lactobacillus sakei, Lactobacillus 
plantarum)

 ¬ 17.5 g SALAMI TOTAL 
Vezel; gedroogde glucosestroop; 
kruiden en specerijen; zout; stabilisa-
tor E 450; dextrose; antioxidanten E 
301, rozemarijnextract - technologi-
sche hulpstof; emulgator E460; 
aroma en rookaroma; conserveer-
middel E 252; sojaolie - technologi-
sche hulpstof; antiklontermiddel E 
551; kleurstof E 120

 ¬ 7.5 g SALAMI PUR PORC
Kruiden en specerijen (bevat 
MOSTERD); dextrose; smaakverster-
ker E 621; zout; zuurteregelaar E 331; 
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glucosestroop; aroma's; antioxidant E 
301
Allergenen: mosterd

 ¬ 24 g NITRIETPEKELZOUT (NPZ)
 ¬ 1 g LOOKPOEDER
 ¬ 1,5 g PEPER STEAK GROF
 ¬ 5 darmen: FANET MEDITERRANO 

85-4N - kleurnet 1 – 2 natuur - met 
schimmelpatroonprint

BEREIDINGSWIJZE

Alle grond- en hulpstoffen juist afwegen 
volgens het recept.

Cuttermessen slijpen = mooie korrel = 
smering vermijden.

Cutterkom goed afkoelen met ijsschil-
fers.

Getempereerd (half bevroren) mager 
varkensvlees verkleinen.

Startcultuur FERMENT SLP 30 toevoe-
gen.

SALAMI TOTAL toevoegen.

SALAMI PUR PORC bijvoegen.
Tijdens het ganse productieproces 
steeds op lage temperatuur werken!

NITRIETPEKELZOUT (NPZ) bijvoegen.

Buikspek – V5 - licht bevroren toevoe-
gen.

PEPER STEAK GROF en LOOKPOEDER 
bijvoegen.

Uitcutteren tot een korrel van circa 3 
mm.
Eindtemperatuur: circa - 2 °C.
De massa heeft een rul voorkomen zon-
der dat versmering opgetreden is!

Vorm het vleesdeeg op tot bollen = 
lucht verwijderen!

Vleesdeeg goed aandrukken in de vul-
bus, om luchtgaten te vermijden!

Darmen: FANET MEDITERRANO 85-4N 
in lauw water (+/- 35 °C) weken gedu-
rende 1 uur.

ONMIDDELLIJK afvullen met een korte, 
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RECEPTIDEE… 

HONGAARSE SALAMI 

SAMENSTELLING
Grondstoffen
5 kg Rundvlees – R2 (bevroren)
5 kg Mager varkensvlees – V2 (bevroren)
5 kg Bandenspek – V8 (bevroren)
= 15 kg totale massa

Kruiden en hulpstoffen (per kg)
 ¬ 0.25 g Startcultuur FERMENT SLP 30 

Starterscultuur (Staphylococen carno-
sus, staphylococcus xylosus, 
Pediococcus pentosaceus, lactobacil-
lus sakei, lactobacillus plantarum)

 ¬ 25 g SALAMI TOTAL 
Vezel; gedroogde glucosestroop; 
kruiden en specerijen; zout; stabilisa-
tor E 450; dextrose; antioxidanten E 
301, rozemarijnextract - technologi-
sche hulpstof; emulgator E460; 
aroma en rookaroma; conserveermid-
del E 252; sojaolie - technologische 
hulpstof; antiklontermiddel E 551; 
kleurstof E 120

 ¬ 1,5 g PAPRIKAPOEDER HONGAARS 
Apollo

 ¬ 24 g NITRIETPEKELZOUT (NPZ)
 ¬ 2 à 3 g LOOKPULP
 ¬ 10 g TASTE SENSATIONS BACON

Maltodextrine, natuurlijke aroma’s en 
rookaroma, sacharose, kruiden en 
specerijen (paprika, ui), tomaat, zout, 
zonnebloemolie – technologische 
hulpstof, antioxidanten: E301, roze-
marijnextract – technologische hulp-
stof, antiklontermiddel: E551 – tech-
nologische hulpstof, voedingszuur: 
E330

 ¬ 1,5 g PEPER STEAK GROF
 ¬ Porto, cognac of armagnac naar 

smaak
 ¬ 5 darmen: FANET MEDITERRANO 

85-4N - kleurnet 1 rood - kleurnet 2 
groen - met schimmelpatroonprint

 ¬

BEREIDINGSWIJZE

Alle grond- en hulpstoffen juist afwegen 
volgens het recept.

Cuttermessen slijpen = mooie korrel = 
smering vermijden.
Cutterkom goed afkoelen met schilferijs.

Getempereerd (half bevroren) mager 
rundsvlees – R2.

Getempereerd (half bevroren) mager 
varkens vlees – V2.

Startcultuur FERMENT SLP 30 toevoe-
gen.

brede (grote ø) en gladde hoorn = vet-
smering voorkomen.
Traag afvullen om vetsmering te vermij-
den!

Over de kop afbinden met vlastouw.

Worsten ± 6 uur of 1 nacht in koelcel 
voor vleeswaren hangen = betere zout-
verdeling en doorkleuring.
Laat fermenteren gedurende 36 - 48 uur 
bij 22 - 24 °C en een relatieve vochtig-
heid van 90 - 95 % RH. In die periode 
daalt de pH tot 4.8 - 4.9.
Gefermenteerde worst drogen en rijpen 
gedurende 14 dagen bij een temperatuur 
van 14 - 15 °C en een relatieve vochtig-
heid ≤ 80 % RH. Hierbij wordt een 
gewichtsverlies bekomen van ca. 15 - 20 
%.

Instructiefilm: SCAN MIJ ?
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SALAMI TOTAL toevoegen.

TASTE SENSATIONS BACON bijvoegen.

HONGAARSE PAPRIKAPOEDER toevoe-
gen.

LOOK PULP bijvoegen.

Porto, Cognac of Armagnac bijvoegen.

NITRIETPEKELZOUT (NPZ) bijvoegen.

Bandspek – V8 - licht bevroren toevoe-
gen.

PEPER STEAK GROF bijvoegen.

Uitcutteren tot een korrel van circa 3 
mm.
Eindtemperatuur: circa - 2 °C.
De massa heeft een rul voorkomen zon-
der dat versmering opgetreden is!

Vorm het vleesdeeg op tot bollen = 
lucht verwijderen!

Vleesdeeg goed aandrukken in de vul-
bus, om luchtgaten te vermijden!
Darmen: FANET MEDITERRANO 85-4N 
in lauw water (+/- 35 °C) weken gedu-
rende 1 uur.

ONMIDDELLIJK afvullen met een korte, 
brede (grote ø) en gladde hoorn = vet-
smering voorkomen.
Traag afvullen om vetsmering te vermij-
den!

Over de kop met vlastouw afbinden.

Worsten ± 6 uur of 1 nacht in koelcel 
voor vleeswaren hangen = betere zout-
verdeling en doorkleuring.
Laat fermenteren gedurende 36 - 48 uur 
bij 22 - 24 °C en een relatieve vochtig-
heid van 90 - 95 % RH. In die periode 
daalt de pH tot 4.8 - 4.9.
Gefermenteerde worst drogen en rijpen 
gedurende 14 dagen bij een temperatuur 
van 14 - 15 °C en een relatieve vochtig-
heid ≤ 80 % RH. Hierbij wordt een 
gewichtsverlies bekomen van ca. 15 - 20 
%.

Instructiefilm: SCAN MIJ ?

Bekijk alle instructie-
filmpjes op: 
www.bb-bb.be



INFORMATIEF
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Omdat wij heel veel vragen krijgen van leden over de vakwed-
strijden die op Meat Expo 2021 gehouden worden, hebben wij 
beslist om 2 online infomomenten te organiseren met als gast-
spreker de heer Erwin Mertens, winnaar van de Meesterschap-
wedstrijd 2015 - 2018. Hij zal zijn ervaring met u delen en duide-
lijk maken wat een deelname aan een vakwedstrijd allemaal 
teweeg kan brengen op commercieel vlak voor uw beenhouwe-
rij.  

Onze voorzitter, de heer Ivan Claeys, kan u, als superviser van de 
vakwedstrijden, tips en trukjes meegeven die belangrijk zijn om 
een vakwedstrijd tot een goed einde te brengen en de heer 
Norbert Van Speybroeck, hoofd van de jury van de Meesterschap-
wedstrijd, zal u antwoord geven op uw technische vragen en 
wijzen op de kleine details die in orde moeten zijn om zo'n 
prestigieuze vakwedstrijd te kunnen winnen.  

Deze online infomomenten over de vakwedstrijden 2021 gaan 
door op 31 mei en 3 juni aanstaande, telkens om 20 uur.

Om een overzicht op de organisatie te houden vragen wij u om 
in te schrijven voor 20 mei via carine.vos@landsbond-beenhou-
wers.be, uw vragen en opmerkingen kan u ook reeds doorsturen 
via dit adres.

Inloggen doet u simpelweg via de website van de Landsbond 
www.bb-bb.be doorklikken naar infoavond vakwedstrijden en 
dan klikken op neem deel aan de vergadering.

Hopelijk kunnen we heel veel vragen beantwoorden en nemen 
jullie massaal deel.

Tot dan.

ONLINE INFOMOMENT VOOR DE 
VAKWEDSTRIJDEN EUROBEEF &  
MEESTERSCHAPWEDSTRIJD 2021

INSCHRIJVING ONLINE INFOMOMENT VAKWEDSTRIJDEN

Terugsturen naar carine.vos@landsbond-beenhouwers.be

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

Beenhouwerij : ..................................................................................................................................................................................................................................  

Lid van de beenhouwersbond van ................................. ................  

Neemt deel aan het infomoment op 

 31 mei

 3 juni

Vragen : ...............................................................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

31 MEI 
EN 3 JUNI 
OM 20 U



LEKKER VAN BIJ ONS

Ter ondersteuning van die week wordt 
een heuse mediacampagne opgezet op 
de kanalen van VLAM.

Wanneer je denkt aan de Vlaamse culi-
naire klassiekers dan mag stoofvlees 
absoluut niet ontbreken. Het is een echte 
klassieker met frietjes en daarbij een 
frisse salade of gegrilde groenten. Je kan 
er diverse soorten vlees van bij ons in 
verwerken. Geen wonder dat we het hele 
jaar door smullen van deze lekkernij!

We delen graag met jou enkele tips om 
stoofvlees perfect klaar te maken:

 ¬ Ga voor vlees waar nog een beetje vet 
aan zit. Dit geeft veel meer smaak en 
wordt ook malser.

 ¬ De belangrijkste kruiden voor stoof-
vlees zijn peper, zout, tijm en laurier.

 ¬ Naast de kruiding is het belangrijk om 
een goede balans te vinden tussen 
zoet en zuur. De zoete smaak creëer je 
met stroop, bruine suiker of peper-
koek, de scherpere toets door een 
boterham met mosterd of een beetje 
azijn toe te voegen.

 ¬ Gebruik in je stoofvlees een bruin bier 
dat niet te bitter smaakt zoals Petrus 
Oud Bruin, Liefmans Goudenband of 
donkere Leffe. Ook een fruitig bier 
(zoals Rodenbach) kan perfect.

 ¬ Stoofvlees moet lang pruttelen, maar 
zeker niet koken.

 ¬ Stoofvlees is een dag later nog lek-
kerder. Schep eerst de stukjes vlees uit 
de pot. Warm de saus op en voeg pas 
op het einde het vlees toe. Zo gaart 
het vlees niet te ver.

Ook jij als slager kan deze feestweek in 
de kijker zetten in je winkelpunt. Inspireer 
je klanten met diverse stoofvleesrecep-
ten of zet stoofvlees in promotie die 
periode. In dit vakblad vind je ook een 
affiche die je in je winkel kan ophangen.

Van maandag 24 mei tem vrijdag 28 mei 
organiseert Lekker van bij Ons 

de WEEK VAN HET STOOFVLEES

Het lekkerste stoofvlees smaakt nog beter met familie. Voor wie maak jij het klaar? 
Recepten en inspiratie op lekkervanbijons.be
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BESTELFORMULIER promomateriaal EK voetbal

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

Met een jaar vertraging en als corona niet opnieuw roet in het eten gooit, 
start ons nationaal elftal op 11 juni 2021 hun zoektocht naar de Europese 
titel voetbal. Helaas dit jaar geen grote schermen op markten en pleinen 
of met 20 in de zetel samen naar de wedstrijden kijken op tv. Geen ramp, 
want in een kleinere bubbel kan het even gezellig worden. Zeker als je 
lekkere hapjes voorziet voor, tijdens of na de wedstrijd. En ze worden nog 
beter als je kiest voor Vlees van bij ons! Met zorg gekweekt, streng gecon-
troleerd en door iedereen gesmaakt!

EK voetbal: 
supporter mee met 
Vlees van bij ons!

Belgisch vlees, dat is wereldklasse. Net zoals ons nationaal elftal.

Geniet tijdens het EK dus ook aan tafel van deze pure topkwaliteit. Ontdek 

waarom vlees van bij ons de beste speler op de markt is, op lekkervanbijons.be

ABSOLUTE 
WERELDTOP, 
OOK AAN TAFEL.

Met rund-, varkensvlees en kip van bij ons 
scoor je altijd. Stel je voor: de wedstrijd gaat 
beginnen, het hele gezin zit klaar, voetbal-
truitjes rond de schouders, de Belgische drie-
kleur hangt uit, hier en daar zelfs een zwart-
geel-rode veeg op het gezicht, … en een 
salontafel vol lekkere hapjes en drankjes. 
Inspireer je klanten met heerlijke recepten 
waarin rund-, varkensvlees en kip de hoofd-
rol spelen. We stellen speciaal voor jou en 
jouw klanten een promotiepakket ter 
beschikking als ondersteuning. 

LAATSTE 
KANS OM TE 
BESTELLEN!

VLAM bundelde diverse materialen om rund-, varkensvlees en kip 
extra in de kijker te zetten. Het pakket bevat: 

 ¬ Affiche om de actie extra in de kijker te zetten bij jouw klanten
 ¬ Receptenfolder met 4 heerlijke hapjes (250 st.)
 ¬ Inpakpapier (500 st.)

Wees er snel bij en bestel nu al 
jouw pakket. Je kan dit eenvoudig 
aanvragen via het bestelformulier of 
via carine.vos@landsbond-beenhou-
wers.be. Verkrijgbaar zolang de 
voorraad strekt.

PROMO
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RECEPTEN

Nieuw 
vegetarisch

assortiment!

Flexi is sexy. Uw klanten gaan ook weleens op zoek naar iets lekker 
vegetarisch. Speel in op die trend met Vegalia, het vegetarische assortiment 
van Imperial voor de vakman. Het is de perfecte aanvulling op uw bestaande 

assortiment en de ideale afwisseling voor de flexitariër. Omdat dagen 
zonder vlees ook lekker mogen zijn. 

Lancerings-
PROMO

-10%
op het Vegalia-assortiment, 

geldig t.e.m week 18

Grote Baan 200, B-9920 Lievegem | T +32 (0)9 370 02 11 | deli@imperial.be |        Imperial Hamigos

Vraag naar Vegalia bij uw grossier of uw vertrouwde vertegenwoordiger van Imperial!
En laat u inspireren door vegetarische recepten op my.imperial.be/vegalia.

Groentespreads Worst   Burgers NuggetsKruidenrollen

Benieuwd 
naar meer?



AARDAPPEL

DE WERELD ROND MET AARDAPPEL
Naast pasta en pizza zijn Italianen tuk op gnocchi. Deze “aard-
appelpasta” maak je met bloemige aardappelen, een beetje 
bloem en eigeel. Even kneden, 3 à 4 minuten koken in gezou-
ten water … e pronto! Heerlijk met tomaten en rucola of jonge 
spinazie. Perfetto !

TO TAPA OR NOT TO TAPA
Spanjaarden worden helemaal blij van aardappelen. Wat heb-
ben tortilla, patatas bravas gemeen? La patata natuurlijk. 

Wist je dat aardappelen zijn géén dikmakers zijn?
Maken aardappelen dik? De een zegt van wel, de ander van 
niet. Het antwoord is volmondig ‘nee’. 
Zoals met alle voedingsmiddelen moet je niet overdrijven. Geen 
enkel voedingsmiddel maakt op zich dik of dun. Wanneer je 

systematisch meer eet en drinkt dan je lichaam nodig heeft, 
kom je aan. Het zijn voornamelijk ongezonde eetgewoonten, 
een zittende leefstijl en te weinig lichaamsbeweging die bijdra-
gen tot die kilootjes te veel. Wie gewicht wil verliezen, focust 
zich dus best op de totale eet- en leefstijl in plaats van op één 
voedingsmiddel.
 
Een normale portie gekookte aardappelen - dat is ongeveer 
200 gram of 4 aardappelen ter grootte van een kippenei - 
geeft slechts 140 kilocalorieën. Met 200 gram gekookte rijst of 
deegwaren zit je snel aan 260 kilocalorieën. Neem je pasta als 
hoofdgerecht, dan gaat het vaak al over een portie van 300 
gram gekookte deegwaren per persoon, goed voor ongeveer 
400 kilocalorieën.

COMBINEER MET VEEL GROENTEN 
Aardappelen laten zich gemakkelijk combineren met diverse 
groenten. Zowel qua smaak als qua kleur. Ga dus zeker voor 
een gezonde bordindeling:

 ¬ Een kwart van je bord gevuld met aardappelen;
 ¬ Een kwart gevuld met vlees, vis, ei of peulvruchten;
 ¬ Vul de rest van je bord met groenten!

TIPS VOOR DE LEKKERSTE AARDAPPELSALADE
Een barbecue of picknick is pas echt compleet met een lekkere 
aardappelsalade. De tijd dat je aardappelen zwommen in een 
zee van mayonaise ligt al even achter ons. Met deze tips maak 
je in een handomdraai een verfijnde aardappelsalade. 

WELKE AARDAPPELEN KIES JE?
Ga voor een vastkokende aardappel zoals de Annabelle, 
Charlotte, Gourmandine of Nicola. Wil je een aardappelsalade 
maken met aardappelen in de schil? Ga dan voor de Amandine 
of Franceline (ook gekend als de ‘rode Charlotte’). De schil zal 
je aardappelsalade wat extra kleur geven. 

AARDAPPELSALADE MET MAYONAISE OF YOGHURT?
Een lekker toefje mayonaise in je aardappelsalade is altijd lek-
ker maar overdrijf niet. Meng wat yoghurt onder de mayonaise 

Aardappelsalade mag niet ontbreken op het BBQ festijn.
Wist je dat de aardappel een belangrijke rol speelt in verschillende eetculturen? Ze zijn goedkoop, 

gemakkelijk te bereiden, lekker én geschikt om als hapje of hoofdgerecht te serveren. Ideaal dus als 
je veel volk over de vloer krijgt zoals voor een BBQ.
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GROENTE VAN DE MAAND
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LEKKER VAN BIJ ONS: RECEPTEN

of vervang de mayonaise helemaal door yoghurt voor een lich-
tere aardappelsla. Mag het wat meer zijn? Ga dan eens voor 
zure room, platte kaas of zelfs zachte geitenkaas. 

GEEF JE ZELFGEMAAKTE AARDAPPELSALADE WAT EXTRA 
PUNCH
Je aardappelsalade is pas compleet met een zure toets. Voeg 
een klein beetje mosterd of azijn toe voor wat extra punch. 

PIMP JE AARDAPPELSLA
Fijngesnipperde ui, sjalot of lente-ui mogen niet ontbreken in je 
aardappelsalade. Deze smaakmakers geven je zelfgemaakte 
aardappelsalade wat extra beet: kappertjes, augurk, heel fijn 
gesneden prei, kleine blokjes selder of zelfs appel of radijsjes. 
De mogelijkheden zijn eindeloos. Ideaal om dat restje groenten 
dat achteraan de koelkast is blijven liggen te verwerken. 
Ook lekker: wat hardgekookte eitjes of knapperige spekblokjes. 
Verse kruiden maken het helemaal af. Wat dacht je van bies-
look, dille of peterselie? 
 

RODE AARDAPPELSALADE MET RODE BIET

Ingrediënten
500 g rode aardappelen
4 rode bieten, voorgekookt
4 radijsjes
4 el kappertjes
1 rode ui
½ granaatappel
250 g gerookte forelfilets
1 tl mierikswortelcrème
50 ml room
olijfolie

Recept
Spoel de aardappelen en snijd ze zonder te schillen in hapklare 
stukken. Kook ze beetgaar in gezouten water gedurende 18 à 
20 minuten.
Verwarm ondertussen de oven voor op 180°C.
Snijd de rode biet in stukken en leg ze op een met bakpapier 
beklede ovenschaal. Kruid met peper en zout en sprenkel er 

olijfolie over. Zet 15 minuten in de oven.
Snijd de rode ui in ringen. Haal de pitjes uit de granaatappel. 
Snijd de radijsjes in fijne schijfjes.
Meng de mierikswortelcrème met de room tot een sausje. 
Kruid nog met peper en zout.
Trek de forelfilets in repen uit elkaar.
Meng de gekookte en afgekoelde aardappelen met de rode 
biet en verdeel over de borden.
Werk af met de rode ui, radijsjes, kappertjes, granaatappel, 
gerookte forelfilet en de mierikswortelsaus.
 

AARDAPPELSALADE MET GROENE KRUIDEN EN 
RADIJS 

Op zoek naar lekker, zelfgemaakt broodbeleg? Met dit recept 
maak je een heerlijk frisse aardappelsalade want ja, ook tussen 
je boterham smaakt dat. 

Ingrediënten
500 g aardappelen
1 bussel radijsjes
3 el zure room
3 el mayonaise
Scheutje water
2 lente-uitjes
5 g platte peterselie
5 g dragon
10 g dille
peper en zout
dikke bruine boterhammen

Voor dit recept kan je ook restjes aardappelen gebruiken.

Recept
Schil de aardappelen en kook ze gaar in kokend gezouten 
water.
Meng de zure room en de mayonaise en breng op smaak met 
peper en zout.
Giet af en laat afkoelen, alvorens in blokjes te snijden.
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Maak de radijsjes schoon en snijd, eventueel met behulp van 
een mandoline, in flinterdunne plakjes. Maak de lente-uitjes 
schoon en snijd in ringetjes.
Hak de verse groene kruiden fijn en hussel samen met de len-
te-uitjes onder de aardappelblokjes. Lepel er voorzichtig de 
plakjes radijs en het zure room-mayonaise mengsel onder. 
Breng op smaak met peper en zout.
Besmeer enkele dikke bruine boterhammen met de aardappel-
sla of serveer de aardappelsla bij een groene salade.

AARDAPPELSALADE MET VIJGEN, NOTEN, 
BERLOUMI EN BALSAMICODRESSING

Ingrediënten
Voor de aardappelsalade:
600 g vastkokende aardappelen
6 vijgen
400 g gewassen spinazie
100 g veldsla
120 g Berloumi
klontje boter
een handje pistachenoten
een handje walnoten
een scheutje olijfolie

Voor de balsamico dressing:
4 el balsamico azijn
2 el olijfolie
2 el honing
peper en zout

Recept
Voor de aardappelsalade:
Neem de aardappelen, was en schrob ze grondig, snijd ze in 
vieren en kook ze gaar in licht gezouten water.
Neem een pan en verhit wat olijfolie. Bak hierin de aardappelen 
tot wanneer ze een krokant korstje hebben.
Haal de aardappelen uit de pan, voeg opnieuw olijfolie toe, 

snijd de Berloumi in plakjes en grill aan iedere kant tot wan-
neer ze een goudbruin korstje krijgen.
Verhit opnieuw een pan en rooster de walnoten en pistacheno-
ten een paar minuten. Snijd de vijgen in 6 en verwijder het 
steeltje.
Was de sla en de spinazie en verdeel over het bord.
Dresseer met de vijgen, aardappelen en geroosterde noten.

Voor de balsamicodressing:
Meng de honing met de balsamicoazijn, honing en olijfolie. 
Breng op smaak met peper en zout en werk hiermee de salade 
af.

AARDAPPELSALADE MET WITLOOF, SLA EN 
APPEL EN GARNALEN

Witloof en appel zijn de sterren in deze winterse salade. De 
garnalen maken deze aardappelsalade helemaal af!
Ingrediënten
6 witloofstronkjes
1/2 appel
1 krop sla
250 g grijze garnalen
4 stevige vastkokende aardappelen
2 eetlepels fijngesneden bieslook
sap van 1 limoen
4 eetlepels slaolie
peper
Recept
Schrob de aardappelen schoon onder stromend water en kook 
ze gaar.
Als ze afgekoeld zijn, pel je de aardappelen en snijd je ze in 
blokjes.
Spoel de sla.
Snijd de appel in fijne reepjes en besprenkel met wat limoen-
sap. Hou nog wat limoensap over voor het witloof en de dres-
sing.
Snijd het witloof fijn en voeg hier ook wat limoensap aan toe.
Meng de olie met de rest van het limoensap en voeg de bies-
look toe. Kruid af met wat peper.
Meng de aardappelen losjes met het witloof, de garnalen en de 
helft van de dressing. Bestrooi met de appelreepjes.
Schik in je lunchbox en werk af met een paar blaadjes sla en de 
rest van de dressing.

RECEPTEN
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ACTUEEL

Op maandag 19 april 2021 vond in 
Wemmel de finale plaats van de Junior 
Restaurateur Cooking Cup. Een prestigi-
euze kookwedstrijd die in de finale vijf 
hotelscholen tegenover elkaar plaatste. 
De wedstrijd werd al voor de zevende 
keer georganiseerd. 

Winnaar werd uiteindelijk Ter Groene 
Poorte dat met Robbe van Vlaanderen 
en Jens Allonsius, twee leerlingen van 
het specialisatiejaar topgastronomie, de 
hoofdprijs wist te winnen. Hun coach 
was praktijkleerkracht Koert Van 
Kerckhove. 

MYSTERY BOX
Voor het hoofdgerecht moesten de leer-
lingen aan de slag met skrei. Voor het 
dessert werd er gewerkt met ananas en 
vanille.

"Er was ook nog een mystery box", ver-
telt Jens Allonsius. Daarin kregen we 
grijze garnalen, witte asperges en kalfs-

zwezeriken waarmee we creatief moes-
ten zijn." 

Een vakjury oordeelde dat Ter Groene 
Poorte als beste hotelschool uit de bus 

kwam. "Heel tevreden", besluit Robbe 
van Vlaanderen. "We hebben er lang en 
keihard voor gewerkt en dit is echt een 
beloning voor de tijd en energie die we 
in de voorbereiding staken."

Hotelschool Ter Groene Poorte wint 
JRE Cooking Cup

Go Belgium go !

www.ganda.be

Bij aankoop van 1 Ganda Ham 
(of 2 halve blokken) ontvangt u gratis 12 sets 

EURO 2021 polsbandjes*

* Geldig van 
10/05/2021 tot 21/05/2021

Go Belgium goGo Belgium go !Go Belgium go !Go Belgium go
gratis 12 sets 
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NOOT VAN DE HOOFDREDACTEUR :
Als hoofdredacteur sta ik volledig achter het standpunt 
van mijn collega Carine die elke maand met veel passie 
telkens opnieuw een vakblad van hoge kwaliteit samen-
stelt waarbij telkens de belangen van de leden en de wer-
king van hun beroepsvereniging met elkaar verzoend die-
nen te worden. 
Johan Cuypers

De vorige editie van ons vakblad zorgde voor een 
heuse klachtenbrief aan de bestuurders van de 
Landsbond. De combinatie van het standpunt van de 
Landsbond inzake het misplaatst naamgebruik van 
vleesbenamingen voor vegetarische voedingsmiddelen 
& de klacht bij FOD Economie dienaangaande samen 
met de publiciteit in datzelfde nummer voor vegetari-
sche producten leidde tot de klacht. Daar kwam dan 
nog eens een viscover bovenop, iets wat blijkbaar op 
de maag lag.

Daarom ga ik proberen hieronder uit te leggen waarom dat 
allemaal in ons vakblad van april gepubliceerd werd.

De Belgische Beenhouwerij, ons VAKBLAD, heeft als opdracht 
om onze leden te informeren over alle zaken om hun beenhou-
werij succesvol te kunnen uitbaten. Wij publiceren artikels over 
wetgeving, sociale info, opleiding, hygiëne, FAVV etc maar wij 
zijn er ook om de leden te informeren over wat er allemaal op 
de markt te koop is voor onze slagers. 

Een van die zaken zijn de vegetarische voedingsproducten. Het 
standpunt van de Landsbond is in deze dat ze tegen het naam-
gebruik van vleesproducten is voor vegetarische producten en 
dat wordt ook aangehaald in het nummer van april. Anderzijds 
is de Landsbond geen commerciële noch een liefdadigheidsin-
stelling en moeten de facturen op het eind van de maand 
betaald worden. Daarvoor gebruikt de Landsbond o.a. de recla-
me-inkomsten van het vakblad. Deze inkomsten zorgen er 
tevens mee voor dat het lidgeld betaalbaar blijft. 

De firma die reclame maakt bij ons voor vegetarische producten 
heeft een jaarcontract van 5 betaalde pagina's. Zij vullen die 
pagina's in naar keuze. Wij bepalen niet voor welk product zij als 
adverteerders publiciteit mogen maken. Heel veel slagers kopen 
de vegetarische producten aan dus het is niet onlogisch dat 
deze firma reclame maakt in onze vakbladen voor die producten. 

Het artikel rond vis kaderde dan weer in een artikelenreeks 
rond BBQ. We zijn gestart met vlees op de BBQ, dan vis op de 
BBQ en nu volgt er nog een artikel met ribbekes op de BBQ. 
Heel veel slagers bieden hun klanten vandaag de dag een BBQ 
assortiment aan en heel veel slagers gaan op verplaatsing om 
BBQ's te doen. Dat assortiment is in de loop der jaren gegroeid 
en bestaat al lang niet meer alleen uit vlees maar ook vis en 
vegetarische producten komen op het menu. Om wat creatieve 
ideetjes te geven met vis op de BBQ publiceerden wij het arti-
kel vis op de BBQ. Wij maken hiermee GEEN reclame voor vis, 
wij stellen alleen wat recepten voor die je kan gebruiken voor 
een BBQ. Er is nergens een aankoopmogelijkheid voor vis, dus 
reclame maken doen we niet op dat vlak.

Ik werk 35 jaar op de Landsbond en ik weet ondertussen dat je 
niet voor iedereen goed kunt doen maar het Landsbondteam 
doet wel zijn uiterste best om, met de middelen die we heb-
ben, de Belgische Beenhouwerij zo attractief mogelijk te 
maken, in te spelen op trends en ideetjes aan te reiken op de 
pagina's met recepten. We zuigen de recepten en cijfers niet 
uit onze duim maar werken daarvoor samen met VLAM, Lekker 
van bij Ons. 

We moeten mee met de tijd en we moeten zorgen dat onze 
jonge slagers het de moeite blijven vinden om zich aan te slui-
ten en dat gaan we niet realiseren met enkel over vlees te pra-
ten. Wij krijgen de cijfers via VLAM van GFK en we leren daar-
uit dat heel veel consumenten in de coronacrisis teruggekeerd 
zijn naar de slagerij. Maar we zien ook dat heel veel consumen-
ten aangeven flexitariër te zijn en dus niet alle dagen vlees 
eten maar ook bij hun slager verwachten een alternatief te vin-
den. 

Je kan dat allemaal naast je neerleggen en halsstarrig blijven 
biefstukken van 300 g in de toonbank leggen maar wat ben je 
daar mee als de consument iets anders wil. We moeten zorgen 
dat onze slagerijen voorbereid zijn op de noden van de toe-
komstige consument want op het einde van de dag telt ook 
wat in de kassa zit, net als op de Landsbond moeten de factu-
ren betaald worden. En deden we dat liever enkel met reclame 
voor vlees? Uiteraard! Maar dat is helaas niet de realiteit. 
Vandaar dat ons magazine ook andere items dan vlees brengt.

Carine Vos 
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Met onder meer de heropening van de horeca en de contactberoepen, het opnieuw mogen reizen binnen 
Europa, tal van andere versoepelingen en een progressieve vaccinatiecampagne, krijgen we allen eindelijk 

perspectief op datgene wat we al zo lang moesten missen: méér contacten en méér vrijheid, in alle veiligheid!  
Zo wordt ook het pad geëffend voor vakbeurzen vanaf september.  Ook op professioneel vlak is het heel 

verlangend uitkijken naar een moment waarop de sector elkaar eindelijk weer kan ontmoeten.  Vakbeurzen, 
georganiseerd in een erkend beursgebouw, vallen onder het handelsprotocol.  Dat houdt in dat deze mogen 

doorgaan onder dezelfde gekende richtlijnen zoals in slagerijen, winkels en shoppingscentra.  

ACTUEEL

WE ONTMOETEN ELKAAR WEER OP MEAT EXPO ! 
De vraag naar persoonlijke contacten is ook in de slagerijsector 
groot.  Het beste bewijs zijn de continue nieuwe inschrijvingen 
van exposanten die staan te popelen om hun klanten te mogen 
verwelkomen, en hun nieuwe producten te kunnen voorstellen.  
Het is dus nu al uitkijken naar Meat Expo, Broodway & Taste of 
Tavola: de 3 vakbeurzen die op 26-27-28-29 september 2021 
in Kortrijk Xpo hun deuren openen.  Het wordt een fijn én inte-
ressant weerzien met collega’s, leveranciers en de sector, want 
op 5 maanden voor de opening zijn al meer dan 250 bedrijven 
aangemeld en is het beursplan goed gevuld!  Met heel wat 
trouwe exposanten en bovendien ook veel bedrijven die voor 
het eerst in Kortrijk Xpo te vinden zijn, wordt een beursbezoek 
één boeiende ontdekkingstocht van producten, inrichting en 
uitrusting voor zowel de winkel als het atelier.  Met de 3 vak-
beurzen wordt het volledige beurzencomplex ingenomen.  Dat 
betekent 50.000m² inspiratie: een indrukwekkend aanbod met 
heel wat nieuwigheden.  

HET SLAGERSAMBACHT IN DE SCHIJNWERPERS
In de goede traditie van Meat Expo, staat ook nu het sla-
gersambacht helemaal in de schijnwerpers.  Op het programma 
staan onder meer de Eurobeef Vakwedstrijden en de Junior-
Cup.  Deze wedstrijden zetten het vakmanschap van de slagers 
in de schijnwerpers.  Zowel gevestigde slagers als leerlingen 
kunnen meedingen naar de felbegeerde trofeeën: de Gouden, 
Zilveren en Bronzen Eurobeef ; de Gouden Poem, de Junior 
Cup, …  En niet alleen de laureaten komen als winnaar uit deze 
wedstrijd : alle deelnemers ontvangen een diploma voor elk 
bekroond product, waarmee ze in hun zaak hun vakmanschap 
duidelijk in de kijker kunnen zetten.  Bovendien ontvangen ze 
het juryverslag, wat toelaat om de producten verder te perfec-
tioneren.  En ook de prestigieuze Meesterschapswedstrijd 
voor de ‘Beste Slager van België’ staat opnieuw op het pro-
gramma!  
De jurering is op zondag 26/9 live op de beursvloer te volgen.  
Het wordt een indrukwekkend spektakel met honderden inzen-

dingen die in een prachtige gekoelde vitrine worden tentoon-
gesteld.  De deelnemers kunnen hun diploma’s en eventuele 
trofeeën afhalen op dinsdagavond 28/9, tijdens de officiële 
prijsuitreiking. 
Inschrijven voor de vakwedstrijden? Voor 15 juni via het 
inschrijvingsformulier op www.meatexpo.be of op www.bb-bb.
be 

Verder op het programma: onder meer de Innovation Awards, 
de wedstrijd “Gouden Mes” (maandag 27/09), een demo door 
de youngsters uit de Belgische slagerijscholen (dinsdag 28/9), 
enz…Binnenkort volgen meer details hierover, en extra activitei-
ten!  

Vragen of suggesties voor Meat Expo? Neem dan contact op 
met Cindy, Leon of Patricia: tel. 056 24 11 11, via email: meatex-
po@kortrijkxpo.com of via de website: www.meatexpo.be

PRAKTISCHE INFO
Meat Expo 2021: 26 – 27 – 28 – 29 september 2021 
in Kortrijk Xpo 
zondag 26 september: 10.00-19.00u
maandag 27, dinsdag 28 en woensdag 29 september: 
11.00-19.00u

Professionals uit de slagerij-, traiteur- en vleessector bezoeken 
Meat Expo gratis na registratie op www.meatexpo.be : mogelijk 
vanaf midden mei

De registratie voor Meat Expo geeft bovendien ook gratis toe-
gang tot Broodway & Taste of Tavola. 

Info: 
Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk
T 056 24 11 11 - meatexpo@kortrijkxpo.com

www.meatexpo.be
www.facebook.com/MeatExpo 

Meat Expo 2021: verlangend uitkijken 
naar het weerzien! 
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Kleine aankondigingen

 

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

IMMO 
TE KOOP/TE HUUR: GOED RENDERENDE SLAGERIJ + WOONST.  

WEGENS GEZONDHEIDSREDENEN – REGIO KEMPEN.  
TEL.: 0473 549455

TE KOOP : SLAGERIJ + WOONST + MATERIAAL –  
INSTAPKLAAR .TE SINT-ANDRIES-BRUGGE. 

TEL : 0477 79 93 43

MATERIAAL 
 

TE KOOP: VULBUS 20 L – STEAMER RATIONAL –  
DIEPVRIES 1500 L – KOOKKETEL 300 L- TAFELS.  

TEL.: 0475 61 52 22

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 bus 6 - 1020 Brussel

€ 10,46

€ 15,62
€ 20,87
€ 26,13
€ 31,33
€ 36,54
€ 41,79
€ 47
€ 52,26
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W W W . B O S S U Y T S H O P I N T E R I O R S . B E
Slagerij Claeys-Eggermont - Aalter

7421-2021_BOSSUYT_ADV_BB_85x190_Slagerij Claeys-Eggermont_NL.indd   17421-2021_BOSSUYT_ADV_BB_85x190_Slagerij Claeys-Eggermont_NL.indd   1 14/04/21   16:1714/04/21   16:17
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ACTUEEL

Info over de deelname aan  
de wedstrijd “Beste slager van 
Vlaanderen”  
Er is verwarring over het feit dat je een lidmaatschap zou 
moeten afsluiten om te kunnen deelnemen aan de wed-
strijd “Beste slager van Vlaanderen”  georganiseerd door 
Culinaire Ambiance. 
De wedstrijd ‘De Beste Slager van Vlaanderen’ wordt 
georganiseerd door Culinaire Ambiance. Ook het commu-
nicatieplatform Eiyou gaat uit van Culinaire Ambiance, 
beide initiatieven zijn van hetzelfde vennootschap maar 
staan verder los van elkaar. Slagers kunnen meedoen aan 
de wedstrijden zonder een lidmaatschap op Eiyou  of bij 
Culinaire Ambiance te nemen.  
Als de vertegenwoordiger van Culinaire Ambiance bij U  
langskomt, is het niet nodig om een lidmaatschap af te 
sluiten om deel te nemen aan de wedstrijd “De Beste van 
Vlaanderen”. Het is uw vrije keuze om al dan niet (een 
gratis of betalend) lidmaatschap af te sluiten voor Eiyou 
het communicatieplatform van Culinaire Ambiance of op 
het magazine.

Persbericht Geslacht bij Vande Walle  
 
 
Geslacht bij Vande Walle is het verhaal van mensen die graag lekker vlees eten en daar een 
eerlijke prijs voor willen betalen. De prijs voor het harde werk en de kunde van boeren, 
kwekers, slachters en beenhouwers die hun vak in eer en geweten uitvoeren. Een eerlijke 
prijs die het mogelijk maakt om dieren, van bij de geboorte tot op het ogenblik dat ze 
geslacht worden, met de beste zorgen te omringen.   
Het is het verhaal van de familie Vande Walle, die het principe van de korte keten intussen al 
250 jaar toepast. Hun lamsvlees van eigen kweek staat symbool voor een realistische, 
hedendaagse visie. Vlees maakt daarbij deel uit van een gevarieerd en gezond 
voedingsaanbod, waarin alleen topkwaliteit, ten gevolge van duurzame kweek- en 
verwerkingsprocessen, de norm kan zijn.   
Het boek bevat getuigenissen, tips, anekdotes en recepten om dat concreet te maken. Ze 
werden opgetekend door Koen Lauwereyns, voorzien van een voorwoord door Wim 
Opbrouck en geïllustreerd met foto’s van Piet De Kersgieter.  
 
 

 

Koen Lauwereyns, Wim Opbrouck  
& Piet De Kersgieter 
Geslacht bij Vande Walle 
Eten & Drinken // Hardcover 
184 pagina’s 
ISBN 978 949 3111 486 – NUR 440 
Prijs boek = 29,95 euro 
Uitgeverij Beefcake Publishing 
Verdeling Centraal Boekhuis 
Vertegenwoordiging L&M Books 
www.beefcakepublishing.be  

 
 
Voor interviews, promotie- en persexemplaren en meer informatie kunt u mailen naar: 
info@beefcakepublishing.be 

Geslacht bij Vande Walle
Geslacht bij Vande Walle is het verhaal 
van mensen die graag lekker vlees 
eten en daar een eerlijke prijs voor 
willen betalen. De prijs voor het harde 
werk en de kunde van boeren, kwe-
kers, slachters en beenhouwers die 
hun vak in eer en geweten uitvoeren. 
Een eerlijke prijs die het mogelijk maakt 
om dieren, van bij de geboorte tot op het ogenblik dat ze 
geslacht worden, met de beste zorgen te omringen.
Het is het verhaal van de familie Vande Walle, die het 
principe van de korte keten intussen al 250 jaar toepast. 
Hun lamsvlees van eigen kweek staat symbool voor een 
realistische, hedendaagse visie. Vlees maakt daarbij deel 
uit van een gevarieerd en gezond voedingsaanbod, waar-
in alleen topkwaliteit, ten gevolge van duurzame kweek- 
en verwerkingsprocessen, de norm kan zijn.
Het boek bevat getuigenissen, tips, anekdotes en recep-
ten om dat concreet te maken. Ze werden opgetekend 
door Koen Lauwereyns, voorzien van een voorwoord door 
Wim Opbrouck en geïllustreerd met foto’s van Piet De 
Kersgieter.

Koen Lauwereyns, Wim Opbrouck & Piet De Kersgieter
Geslacht bij Vande Walle
Eten & Drinken // Hardcover
184 pagina’s
ISBN 978 949 3111 486 – NUR 440
Prijs boek = 29,95 euro
Uitgeverij Beefcake Publishing
Verdeling Centraal Boekhuis
Vertegenwoordiging L&M Books
www.beefcakepublishing.be
Voor interviews, promotie- en persexemplaren en meer infor-
matie kunt u mailen naar: info@beefcakepublishing.be

Rational Belgium NV
Contactpersoon: Heidi Daelman - 32 (0) 37600370

Actie leden Landsbond: bij aankoop van een rational combis-
teamer krijgen leden van de landsgond 1 emmer wastabletten 
en 12 emmer caretabletten ter waarde van 225 euro gratis.
 

Integral NV
Zeelaan 7- B-9900 Eeklo
Contactpersoon: Laurent De Puydt - 0 477 84 85 48 

Actie: toekomstige klanten, lid van de Landsbond krijgen een 
korting van 5 % of meer naargelang de grootte-order van het 
project.

NIEUWE PARTNERS



RECEPTEN

Hof van Ossel
Osselstraat 91

1785 Merchtem
Belgium

Filip Meysmans
+32 474 51 61 35

info@hofvanossel.be
www.hofvanossel.be

• Lokaal gekweekt voor de slager-vakman

• Waarom Importeren als het hier beter is?  
Japanse topkwaliteit naar wens van de 
Europese consument

• Dé nieuwste smaaksensatie in het rundvlees

• Past perfect binnen de nieuwe vleescultuur  
“eet bewust, eet beter”

• Korte en directe keten van boer tot slager: 
samen kunnen we uw klant verwennen!

• Word nu onze ambassadeur en ontvang  

gratis publiciteit voor jouw zaak in jouw regio!

BELGISCH 
WAGYU

100 %
BELGISCH

#kooplokaal

Jouw klant koopt lokaal, 
jij dan toch ook!
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RECEPTEN

ASPERGESPIESJES MET WAGYU

INGREDIENTEN
400 gr. gemalen wagyubavette
1 ui
1 teentje look
1 el sesampasta
2 el sojasaus
8 witte asperges (niet te dik)
4 el yakatori saus

Voor de gepekelde raapjes
10 mini raapjes
500 gr suiker
500 gr azijn
500 gr water
1 teentje look

BELGISCH WAGYU

WAGYU MET ASPERGES EN SAUS VAN 
MORILLES EN DASLOOK, 4 PERS.

INGREDIENTEN
1 kg wagyubavette
80 gr daslook
20 gr peterselie
50 gr walnoten
½ rode peper
75 gr Parmezaanse kaas
Snuifje zeezout
Sap van ½ limoen
50 ml olijfolie

Asperges
8 witte asperges
Olijfolie
Boter
Saus morilles
50 gr morilles
2 dl madeira
2 dl kippen fond
1 dl room

50 gr gember
10 gr korianderzaad
5 stukje kardemom

BEREIDING
Week bamboestokjes gedurende 30 min in 
koud water zodat deze niet verbranden bij 
het grillen. Kook het water, suiker, azijn, 
look, gember, koriander, en de kardemon 
in een steelpan. Kook de raapjes gedurende 
3 min in de pekel en laat hierin afkoelen. 
Kuis de ui en rasp de helft op een grove 
rasp, de andere helft op een fijne rasp. 
Plaats de stukken wagyubavette in de 
blender voeg de geraspte ui, look, sesam-

BEREIDING
Rooster de walnoten gedurende 5 min in 
een droge pan. Rasp de Parmezaanse kaas.
Verwijder de zaadjes en zaadlijsten uit de 
rode peper. Doe vervolgens de daslook, 
peterselie, walnoten, kaas, rode peper 
en zout in de keukenmixer. Zet de mixer 
aan en giet voorzichtig het limoensap en 
de olijfolie erbij. Mix alles mooi tot een 
homogene pasta.

Asperges
Schil de asperges en snijd ze in stukken 
van 5 cm, snij deze vervolgens nog een 
aantal keer door in de lengte. Bak vlak 
voor het serveren de asperges in de lijfolie 
goudbruin, voeg na het kleuren van de 
asperges een klontje boter toe en laat op 
een laag vuurtje garen.

Saus
Borstel de morilles en spoel kort onder koud water.
Fruit de morilles aan in een beetje boter en blus 
met de madeira. Als de madeira volledig is ver-
dampt voeg je de room en kippenfond toe, laat 
alles 30 sec. inkoken tot de gewenste dikte.

Wagyu
Verwijder eventuele vliesjes van de bavette. Kruid 
met peper en zeezout. Grill de bavette aan beide 
kanten mooi bruin. Laat de bavette na het grillen 5 
min rusten onder aluminium folie.

YAKATORI WAGYUBAVETTE MET GROENE 
ASPERGES & SHITAKE

BEREIDING
Week de bamboespiesjes een paar uur in 
water zodat deze niet verbranden bij het 
grillen. Combineer suiker, sojasaus, sake, 
gember, knoflook, sesamzaadjes, olie en 
groene pijpajuin in een hersluitbare be-
waarzak of een container met deksel. Snij 
de stukjes vlees in dunne plakjes van on-
geveer 2 x 5 cm. Snij de groene asperges in 
stukken van ongeveer 4 cm. Snij de shitake 
in mooie plakken van 2 cm breed. Marineer 
het gesneden rundvlees met marinade in 
de hersluitbare bewaarzak in de koelkast. 
Marineer minimum 2u in de koelkast maar 
niett meer dan 4u gezien de kracht van 

de sojasaus in de marinade. Haal de spiesjes uit 
het water en prik de verschillende stukjes vlees en 
groenten op de bamboestokjes. Bewaar de marinade 
om het vlees te bevochtigen op de grill.
Grill de spiesjes op de Robatta gril, gedurende 1 
min. aan elke kant. Besprenkel bij het draaien de 
spiesjes aan elke zijde.

pasta, sojasaus en zwarte peper toe. Let op dat het 
vlees niet te fijn is gemixt. Schil de witte asperges 
en snijd deze af op gelijke lengte van ongeveer 20 
cm; Verdeel het vlees in 8 gelijke delen en pak deze 
rond de geschilde asperges. Plaats de asperges op 
de Robatta grill met een beetje olie, bak elke zijde 
2 min en bestrijk met de yakatori saus.

INGREDIËNTEN 2 PERS.
1 kg wagyubavette
60 gr rietsuiker
80 gr sojasaus
2 el sake
1 tl geraspte gember
2 teentjes look
2 el sesamzaadjes
2 el koolzaadolie
2 stengels pijpajuin
6 groene asperges
8 mooie grote verse shitake



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

bijgaande referentieperiode van 4 weken.

VANAF MAANDAG 3 MEI 2021 

Te gebruiken prijsvorken
REFERENTIEPERIODE

29/03/2021 tot 04/04/2021
05/04/2021 tot 11/04/2021
12/04/2021 tot 18/04/2021
19/04/2021 tot 25/04/2021

Te gebruiken prijsvorken
RUNDVLEES

 Cat Half dier Achterkwartier Voorkwartier

 1 € 6,28 en + € 7,97 en + € 3,70 en +

 2  € 5,66 tot minder dan € 6,28  € 6,84 tot minder dan € 7,97  € 3,25 tot minder dan € 3,70 

 3  € 4,46 tot minder dan € 5,66 € 6,06 tot minder dan € 6,84  € 2,73 tot minder dan € 3,25 

 4  € 3,61 tot minder dan € 4,46 € 5,58 tot minder dan € 6,06 € 2,49 tot minder dan €2,73

 5 minder dan € 3,61 minder dan € 5,58 minder dan € 2,49

VARKENSVLEES
 Cat. Half dier

 1 € 2,34 en +

 2 € 2,22 tot minder dan € 2,34 

 3 minder dan € 2,22

NIEUWE PRIJSVORKEN VOOR EEN NIEUWE VERKOOPPERIODE

26/09/2021 tot 
29/09/2021

Meat Expo 2021 Kortrijk 
Xpo

03/10/2021 Feest van Saint-Hubert

19/10/2021 Dag van de West-Vlaamse 
slager

KALENDER

BERICHT AAN ONZE 
CORRESPONDENTEN

Onze volgende uitgave verschijnt op 30 mei 
2021. Alle artikels, mededelingen, kleine 
aankondigingen, bestemd voor dit blad, 

dienen uiterlijk in ons bezit te zijn voor 18 
mei 2021. Teksten die na die datum toeko-
men, worden verschoven naar de uitgave 

van juli 2021.

DATUM ACTIVITEIT AANWEZIG

19/04/2021 Meat-Expo : voorbereiding Eurobeef I.Claeys, C.Vos

19)04-2021 Overleg Fenavian I. Claeys, C. Vos

20/04/2021 FAVV: Overlegplatform dierlijke bijproducten I.Claeys

20/04/2021 VLAM : Sectorgroep runderen C.Vos

26/04/2021 Raad van Bestuur Belpork C.Vos

27/04/2021 Meat-Expo: Stuurgroep I.Claeys, C.Vos

27/04/2021 FAVV : Raadgevend Comité J.-L.Pottier

29/04/2021 CVO : Overlegvergadering I.Claeys, C.Vos

30/04/2021 Meat Expo : Voorbereiding Wedstrijd Gouden mes I.Claeys, N. Vanspeybroeck, C.Vos

WAT DOET DE LANDSBOND?

FAMILIEHOEKJE
OVERLIJDENS

Wij hebben de droeve plicht u het 
overlijden te melden van mevrouw Hubertine 

Rouffa, schoonmoeder van Eric Renders-
Martens, slager in Meldert en lid van de 

slagersbond van Hasselt.

De redactie van “De Belgische 
Beenhouwerij” biedt de achtbare 

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

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
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Duroc d’Olives 
varkensvlees, 

da’s pure kunst
Wat er artistiek is aan het heerlijke 
varkensvlees van Duroc d’Olives? De 
weldoordachte selectie van het ras, om te 
beginnen. Het roestbruine Duroc-varken 
heeft meer intramusculair vet, wat het vlees 
sappiger maakt. Ook over de voeding van 
de dieren is nagedacht; de harmonieuze 
mix van pure granen en olijfolie heeft een 
aangenaam effect op de malsheid van dit 
vlees. Het is maar dat je ’t weet als je Duroc 
d’Olives in de pan legt: varkensvlees met 

zoveel smaak, da’s pure kunst!

Kom er alles over te weten op 
www.durocdolives.be.

DD_adv Belgische beenhouwer ART 220x145.indd   3DD_adv Belgische beenhouwer ART 220x145.indd   3 26/01/21   10:0726/01/21   10:07

Ingrediënten (4 pers.)
4 Duroc d’Olives brochettes
2 puntpaprika’s
300 g Griekse pasta
1 rode ui
1 bosje platte peterselie
100 g fetakaas
2 dl tomatenpassata

VARKENSBROCHETTE, 
GEVULDE PAPRIKA MET 
GRIEKSE PASTA, FETA EN 
HUMMUS

Duroc d’Olives varkens krijgen een unieke samenstelling van granen en olijfolie in het voeder. 
En dat proef je. Met Duroc d’Olives ben je zeker van gezond, mals en lekker varkensvlees.

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

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE BESTE SMAKEN.

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

1 teentje look
1 dl room (40 %)
150 g hummus naar keuze
1 bosje bieslook
peper
zout
Duroc d’Olives olijfolie

Bereiding
Verwarm de oven op 180°. Halveer de paprika’s, haal de zaadjes eruit 
en schuif de paprikahelften 8 minuten in een ovenschaal in de oven. 
Breng een pot gezouten water aan de kook. Bak de brochettes 2 
minuten langs elke kant in de verhitte grillpan. Plaats ze in de voor-
verwarmde oven en bak ze nog 8 tot 10 minuten.
Kook intussen de pasta gaar, giet ze af en spoel ze met koud water. 
Stoof de gesnipperde ui met de look in wat olijfolie. Blus met de pas-
sata en meng er de pasta bij.
Schep de bereiding in de paprika’s, strooi er de feta en wat peterselie 
over en schuif het geheel nog 10 minuten in de oven tot de kaas mooi 
gekleurd is. Werk de hummus af met de gesnipperde bieslook en wat 
olijfolie.
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Benodigdheden: 12 verse jalapeño pepers of snackpaprika’s 
• 200 g romige kaas (Philadelphia, ricotta) • 50 g cheddar (geraspt) 

• 200 g hamsnippers • 7 g Spicemix del Mondo Chimichurri 
• 12 plakjes gerookt spek

Bereidingswijze: snijd de jalapeños doormidden en haal de pitjes eruit. 
Meng de romige kaas met de hamsnippers, de geraspte cheddar en  
de Spicemix del Mondo Chimichurri. Vul hiermee de jalapeños en 

omwikkel met het spek. Presenteer als side dish bij het BBQ pakket.

Dit BBQ-pakket staat in het teken van het land 
waar BBQ’en heel populair is: de Verenigde Staten. 
Elke Amerikaan is groot gebracht met ‘the Real 
American BBQ’, het zit diep geworteld in de cultuur. 
En dat zie je terug in wat er op tafel komt. Zoveel staten, 
zoveel smaken en specialiteiten. Wij hebben het beste 
geselecteerd, een heerlijke ‘American Style’ combinatie 
voor een typische Amerikaanse BBQ-beleving. 

Benodigdheden: 1 kg kippenvleugels 
• 60 g World Grill Smokey BBQ

Bereidingswijze: meng de wings met 
de World Grill Smokey BBQ, laat eventueel 

voorgaren (20 min. op 160 graden). Topduo met 
de Connoisseur American grill & burger sauce.

Benodigdheden: 1 kg kogelbiefstuk  
• 50 g World Grill Mexican Madness 

• 5 g Kruidenmix Tex Mex • 10 spiesen

Bereidingswijze: snijd de kogelbiefstuk in blokjes 
van 2x2 cm. Meng met de World Grill Mexican 
Madness. Rijg aan de spiesen en decoreer met 

de Kruidenmix Tex Mex.

BBQ-PAKKET USA

 

•  Connoisseur American  

grill & burger sauce

•  Connoisseur Chunky  

garlic sauce

•  Connoisseur Salsa  

cajun sauce

• Classic Salsa tex mex

Product in the spotlight:
  

Kant-en-klare kruidenmix: droogmarinade die 
grillsmaak accentueert. Heel fijne smaak van paprika, 
gember, koriander, peper, kurkuma, nootmuskaat, 
komijn, karwijzaad, kardemom, ui en fijne kruiden.
Een echte topper bij vlees, voor de grill en barbecue.
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 Benodigdheden: 1 kg gekruid gehakt • 10 g Budget binding vero pure  
• 10 g Taste Extension Chili & Gerookte paprika

• Varkensdarmen 32/35 

Bereidingswijze: meng het gehakt met de Binding vero pure en  
de Taste Extension Chili & Gerookte paprika. 

Maak worstjes van 6 à 7 cm lang. 

Benodigdheden: 1 kg basisdeeg (1 kg hamburgervlees 
varken/rund + 35 g Mix voor Hamburger compleet) 

• 5 à 10 g Taste Extension Jalapeño habanero 

Bereidingswijze: het basisdeeg mengen met de 
Taste Extension Jalapeño habanero, portioneren en 

afduwen met gewenste hamburgervorm. Ook heel lekker 
met 100 g/kg Maredsous kaas in blokjes extra toegevoegd. 

Benodigdheden: 1 kg rib-eye  
• 35 g Grillkruiden met zout 

• Kruidenolie samba

Bereidingswijze: snijd de rib-eye in 
gewenste porties. Kruid rondom goed 

af met de Grillkruiden. Strijk vervolgens 
in met de Kruidenolie samba voor 

extra smaak en glans.

Benodigdheden: 1 kg witte kool in fijne snippers 
• 250 g geraspte wortelen • 100 g rode uisnippers • 300 g mayonaise 

• 30 g World Grill Honey Mustard of World Grill Moutarda • peterselie

Bereidingswijze: meng de kool, de wortelen en de ui. 
Meng de mayonaise met de World Grill. Meng deze saus met 

de groentjes en werk af met de peterselie. Presenteer als side dish.



Voor meer 
inspiratie neem 
contact op met 
uw Verstegen 

vertegenwoordiger.

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