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Ondanks het feit dat het slagersberoep heel wat te bieden 
heeft, kunnen we de trend niet keren en gaat het aantal leer-
lingen dat uitstroomt en in onze beenhouwerijen aan de slag 
gaat omlaag.

Helaas, want ik zie om me heen heel veel enthousiaste been-
houwers die in hun ateliers nieuwe producten maken, proeven, 
testen, … en met een gezonde portie beroepsfierheid vertellen 
over hun nieuwste creaties en aangepaste productiemethoden. 

De grootste troeven van de ambachtelijke beenhouwer liggen, 
hoe kan het ook anders, in zijn/haar toonbank. Ons heerlijk 
stukje Belgisch vlees wordt in de beenhouwerij dag in dag uit 
gepromoot. Daarnaast zijn de omgang met de klanten, 
het advies op vlak van bereidingen, recepturen, gaartijden, … 
troeven die geen enkel ander kanaal in de vleesketen heeft. 

In dit nummer

Uiteraard zie ik ook de keerzijde van de medaille met verplichte 
administratieve taken die de bovenhand nemen op het werk in 
het atelier, problemen met het vinden van geschikt personeel, 
uitval door ziekte die moet opgevangen worden, tijdsgebrek 
om samen met het gezin een uitstap te plannen op de vrije 
dagen, …

Er zijn heel veel factoren in het voor- of nadeel bij deze 
beroepskeuze, maar dat geldt voor alle beroepen. 

In dit nummer brengen wij de jaarlijkse special rond onderwijs. 
Samen met de scholen proberen wij een zo ruim mogelijk beeld 
van het slagersberoep te schetsen om jongeren aan te trekken 
om voor dit beroep te kiezen. 

We weten ook wel dat het een utopie is om te geloven dat alle 
leerlingen in de slagerijafdelingen als zelfstandig ambachtelijke 
beenhouwer aan de slag zullen gaan. 
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Niet iedereen is immers in de mogelijkheid om een eigen zaak 
te beginnen al geloof ik wel dat de jongeren die vandaag deze 
studiekeuze maken vroeg of laat ontdekken dat werken in een 
ambachtelijke omgeving heel wat kansen biedt. 

De special onderwijs is gelukkig niet het enige middel om de 
slagersopleiding in een positief daglicht te plaatsen. Dat doen 
de scholen elke dag. 

Als nationale beroepsvereniging willen we alle initiatieven voor 
de promotie en opwaardering van het slagersberoep ten volle 
benutten en ondersteunen. 

Alles begint met een goede opleiding. Dit is een essentieel 
onderdeel om te slagen als zelfstandig ondernemer of als 
werknemer in één van onze ambachtelijke beenhouwerijen. 

Carine Vos



4 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 

Eind maart hebben we een cheque van duizend 
euro overhandigd aan elk van de ambachtelijke 
beenhouwers die in juli 2021 door de overstromin-
gen werden getroffen. 

Wij willen graag alle leden bedanken voor hun vrij-
gevigheid jegens de getroffen collega's. Dit gene-
reuze gebaar zal niet alle problemen oplossen waar-
mee de getroffenen te kampen hebben, maar deze 
blijk van steun zal hen wel een hart onder de riem 
steken en bewijst eens te meer onze enorme solida-
riteit en broederlijkheid die eigen zijn aan ons mooi 
beroep.

De geopolitieke situatie, de oorlog aan de poorten 
van Europa, ontziet ons niet... 

Stijgende energieprijzen, stijgende grondstofkosten, 
moeilijkheden om gekwalificeerde arbeidskrachten 
te vinden,... hebben gevolgen voor de rentabiliteit 
van onze bedrijven en vertraagt hun ontwikkeling. 

De verhoging van onze verkoopprijzen is van essen-
tieel belang voor de economische levensvatbaarheid 
van onze beenhouwerijen in de nabije toekomst. 

De gevolgen die dat zal hebben voor de inflatie en 
dus voor de stijging van de loonkosten, hebben wij 
helaas niet in de hand. De stijging van de inflatie 
heeft ook een invloed op de kosten van het krediet. 
De stijging van de rentevoeten is onvermijdelijk, het 
nulrentebeleid ligt al lang achter ons.

Eind maart werd in Kortrijk met Tavola de eerste 
post-covid-beurs georganiseerd met"normale" sani-
taire regels. Het was een ware verademing!

De Covidcrisis lijkt stilaan achter ons te liggen maar 
laten we voorzichtig en realistisch zijn, we zullen 
nog golven van besmettingen krijgen door nieuwe 
varianten of andere virussen. De nieuwe gezond-
heidssituatie zal in de toekomst deel uitmaken van 
onze dagelijkse realiteit. 

Wij moeten ons bewust zijn van dit nieuwe gege-
ven. De wereld die wij kenden vóór Covid 19 ligt in 
het verleden. We moeten uitkijken naar de toe-
komst.

Laten we optimistisch blijven, het mooie weer komt 
eraan, de barbecues en de verkopen die met het 
zomerse weer samenhangen zullen ons zeker en 
vast goedgezind maken.

Veel succes met de lenteverkopen!

De voorzitters. 

WOORD VAN DE VOORZITTERS

Philippe Bouillon, covoorzitter

Ivan Claeys, covoorzitter
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Mag mijn leverancier van vers vlees of 
andere goederen de stijgende energie-
kosten doorrekenen?

Dit hangt er van af. 

Doorgaans hebben zelfstandige slagers 
geen contractuele relatie met hun leve-
rancier.

Dit wil zeggen dat er geen overeen-
komst afgesloten is waarin afspraken 
gemaakt worden over een langere ter-
mijn. 

In voorkomend mag uw leverancier een 
energietoeslag aanrekenen op voor-
waarde dat hij u hiervan op voorhand  
verwittigde.

Gebeurde dit niet dan kan u de aangere-
kende energiekost betwisten.

Indien u tevreden bent over uw leveran-
cier is het ons inziens aangewezen om 
contact op te nemen en een oplossing 
te zoeken die aanvaardbaar is voor 
beide partijen. 

Indien er wel sprake is van een contrac-
tuele relatie dan hangt het er van af of 
de mogelijkheid tot doorrekening voor-
zien is in de kaderovereenkomst. 
Contractueel kunnen bepalingen opge-
nomen zijn die een aanpassing van de 
prijs omwille van de stijgende energie-
kosten voorzien. 

Een dergelijke aanpassing is evenwel 
slechts mogelijk onder de hierna ver-
melde strenge voorwaarden:
• De prijsstijging mag op maximaal 

80% van de prijs betrekking hebben
• De prijsstijging mag enkel betrekking 

hebben op het gedeelte van de prijs 
dat effectief gelinkt kan worden aan 

energiekosten
• De prijsstijging moet gekoppeld zijn 

aan concrete parameters. 

Het volstaat dus zelfs met zo’n  clausule 
niet om te zeggen ‘we vragen vanaf nu 
30 euro meer ter compensatie van de 
energiekost’. Er moet aangetoond kun-
nen worden dat de prijs bijvoorbeeld 
voor 20% uit energiekosten bestaat, dat 
die energiekosten gestegen zijn met X%, 
en dat je daarom een prijsstijging door-
voert van X% op die 20% van de totale 
prijs. En dat dat ook zo gedetailleerd in 
de overeenkomst was afgesproken. 

Is er geen clausule voorzien in de kader-
overeenkomst dan mag een prijsstijging 
in principe enkel doorgerekend worden  
als de afnemer uitdrukkelijk akkoord 
gaat. Is dit niet het geval dan kan dat 
stuk van de factuur geprotesteerd wor-
den.  

VRAAG EN ANTWOORD

The Duke of Berkshire®

The proof is in the taste.
Een prikkeling van al je zintuigen… zo kan je de smaak-

sensatie van The Duke Of Berkshire® het best omschrĳ ven. 
Sappig, mals en zacht varkensvlees dat smaakt naar meer.

www.dukeofberkshire.eu

Reuzenbrochette van 
The Duke of Berkshire®

Dit heb je nodig

1 hespgebraadje 
The Duke of Berkshire®
Peper, zout en oregano

1 grote witte ui

5 grote bruine 
Champignons de Paris

Griekse pasta
Boter en olĳ folie

3 dikke sneden 
buiskpek

Rode en groene 
paprika

Benieuwd naar 
het volledige recept?
www.dukeofberkshire.eu
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Amber & Joran Delbaere, Tielt 
REPORTAGE

Joran hoe kijk je terug op je puike overwinning ?
Joran: Het was een ongelofelijke ervaring. Ik wilde met het var-
kentje zeker en vast een prijs behalen. Tijdens de vorige editie 
waren er wat minpunten naar boven gekomen die ik, met de 
guideline van de juryleden in het achterhoofd, aangepast heb. 
Toen de organisatie mij daags voor de prijsuitreiking opbelde 
met de mededeling dat ik aanwezig moest zijn, werd ik zenuw-
achtig. Waarom moest ik gaan? Je weet op dat moment dat je 
in de prijzen valt, maar niet welke bekroning je zal krijgen. Dat 
brengt natuurlijk heel veel spanning mee.

Amber, je bent er nog emotioneel van!
Amber: Uiteraard! Ik was bijzonder verrast en supertrots toen ik 
Joran zijn naam hoorde afroepen en nog meer toen minister 
David Clarinval hem op het podium ontving. Zeker ook omdat 
onze beide ouderparen aanwezig waren. 5de beste beenhouwer 
!!! Dat hadden we nooit verwacht.

Joran: Zeker als je achteraf bekijkt tussen wie je daar staat als 
jonge gast en welke grote namen uit de slagerswereld je vooraf 
gingen.

Je won buiten de Meesterschapwedstrijd met het speenvarken 
nog een hoofdprijs in de categorie kookworstbereidingen.  
Maar niet alleen het speenvarken werd gesmaakt door onze 

Amber (23) & Joran (25) Delbaere baten een moderne ambachtelijke beenhouwerij uit in Tielt.
Joran werd op de laatste Meat Expo in Kortrijk tot finalist van de Meesterschapswedstrijd uitgeroepen  

en behoort daarbij, op zeer jeugdige leeftijd, tot de top vijf beste beenhouwers van ons land.

juryleden …
Joran: Neen, verschillende huisbereide producten behaalden 
een medaille. We kregen goud voor onze Tieltse rauwe en 
gekookte ham en voor de Parijse worst. Met ons hoofdvlees, 
onze salami en onze vleessalade van het huis behaalden we een 
zilveren medaille. Onze Coppa en paté van het huis behaalden 
een verdienstelijke bronzen medaille. Dat zijn stuk voor stuk 
producten die het ook in onze winkel bijzonder goed doen. Want 
je kan medailles halen zoveel je wilt maar als de klanten die 
producten niet kopen, ben je daar bijzonder weinig mee.

Vertel eens iets meer over de geschiedenis van de slagerij
Joran: Mijn grootvader is hier, lang geleden, met een vleesgroot-
handel gestart in 1968. Later in 1992 zag de slagerswinkel het 
levenslicht. In 2000 ging mijn grootvader Germain op pensioen 
en kwam de beenhouwerij in handen van mijn ouders die in 
2005 de oude kleine winkel vervingen door een nieuw exem-
plaar met moderne werkplaats. 
Mijn broer Jarne en ikzelf kwamen na onze slagersopleiding in 
Ter Groene Poorte meewerken in de ouderlijke zaak. Jarne en 
zijn vriendin Marie kozen er vorig jaar voor om het nest te verla-
ten en in Oostrozebeke Food’OR te starten. Dat was voor hen 
vroeger dan voorzien maar deze totaal onverwachte opportuni-
teit konden ze niet laten liggen. 
Ik bleef hier en had het er in het begin wat moeilijk mee dat ik 
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mijn broer kwijt was. Maar ondertussen ben ik gewend aan de 
situatie en besef ik dat Jarne en Marie een mooie toekomst kun-
nen uitbouwen in de Food’OR in Oostrozebeke en dat Amber en 
ikzelf hier ons ei kwijt kunnen. We hebben nu de ouderlijke zaak 
overgenomen en wonen en werken hier.

En je ouders?
Joran: Die werken nog altijd dagelijks mee in de zaak maar 
geven stilaan de verantwoordelijkheden door aan ons. Er komen 
voor ons nieuwe taken bij. Op deze manier krijgen we de kans 
om stilaan de zaken over te nemen.

Amber: Dat verloopt allemaal vlot en zonder gemor. Ik kom zeer 
goed overeen met mijn schoonouders. Alles is hier bespreek-
baar. Wij proberen stilaan wat meer onze eigen stempel te druk-
ken op de zaak en het assortiment wat aan te passen aan de 
hedendaagse klanten. 

Hoe kom jij in de slagerswereld terecht Amber?
Amber: Thuis hadden we een groot landbouwbedrijf waar var-
kens, kippen en groenten gekweekt werden. Mijn oom had een 
slagerij. Van hem heb ik wellicht de slagersmicrobe te pakken 
gekregen. Ik behaalde mijn slagersdiploma bij Ter Groene Poorte 
en leerde op school Joran kennen, al kende ik hem ook van het 
uitgangsleven. Ik deed, net als Joran, stages bij verschillende 
slagers. 

Joran: Stages bij een ambachtelijke beenhouwer zijn het 
belangrijkste onderdeel van de slagersopleiding. Ik heb heel veel 
thuis in de slagerij geleerd maar ook bij andere slagers leerde ik 
de kneepjes van het vak. Bij Didier Van de Casteele leerde ik heel 
veel over vleeswaren maken. We hadden een goede klik en ik 
kan hem nog altijd bellen als ik ergens mee zit. Van iedereen pik 

je iets op. Ook bij slagerij Van Akker en bij ’t Charcuterietje in 
Kuurne bij wie ik stage deed, leerde ik zaken bij die me nu van 
pas komen. Amber deed dan weer heel veel ervaring op bij 
Slagerij Didier in Roeselare.

Amber: Slagersscholen moeten echt veel meer aandacht geven 
tijdens de opleiding aan stages. Het heeft geen zin gemotiveer-
de jongeren die bewust voor het slagersonderwijs kiezen op 
stage te sturen in een vleesfabriek of in een grootwarenhuis. Je 
moet het ambacht op de slagersvloer leren. Ik heb zelf de erva-
ring gehad en moest een stage doen in de distributie. Ik vond 
dat weken tijdverlies terwijl ik bij een slager zoveel had kunnen 
opsteken. Scholen kunnen gemakkelijk de geïnteresseerden in 
het ambacht triëren en hen naar een ambachtelijke slager stu-
ren. Zij die daar niet in geïnteresseerd zijn, kunnen dan naar de 
grootwarenhuizen.

Joran: Dat is waar. Ter Groene Poorte heeft een prachtige been-
houwerijschool maar als er daar geen ambachtelijke beenhou-
wers uit voortkomen, leidt de investering tot niets. Ze hebben 
zoveel troeven in handen om leerlingen aan te trekken maar 
gebruiken die niet. Als ze zien dat bij de winnaars van de natio-
nale vakwedstrijden oud-leerlingen de top halen, kunnen ze daar 
toch op zijn minst wat ruchtbaarheid aan geven of eens een 
kaartje sturen? Die boot hebben ze helaas gemist. Dat is spijtig 
want hun oud-leerlingen bezorgen hun een gratis uithangbord. 

Amber: Een ander item: Geef de ambachtelijke beenhouwers 
gemotiveerde stagiairs en ze zullen er tijd insteken en die jonge-
ren kennis laten maken met alle facetten van de slagerswerk-
vloer. 

Joran: Ik heb hier ook jongens gehad waarvan je denkt : die heb-
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ben het in zich. Gedurende de tijd dat ze hier zijn, 5 weken, zorg 
ik dat ze alle facetten van de beenhouwerij gezien hebben. Ik 
betrek ze echt bij het werk. Charcuterie maken, uitbenen, trai-
teur, maar ook rendement bekijken, werken van kop tot staart 
etc. Dat moet je doen om jongeren te motiveren en hen de 
diversiteit van het beroep te leren kennen!

Wat bieden jullie de consument aan?
Amber: Wij bieden onze klanten een ruim aanbod aan vers 
vlees, huisbereide vleeswaren, belegde broodjes, kazen en 
bereide gerechten aan. Al onze producten worden op ambach-
telijke wijze bereid in het eigen atelier. Wij proberen zoveel 
mogelijk in te spelen op nieuwe trends. 

Joran: Ons rundvlees is afkomstig van vrouwelijke runderen van 
het witblauwe Belgische ras. Ze worden door een aantal boeren 
uit deze streek voor ons gekweekt. Daarom zijn we 100% zeker 
van de kwaliteit. Wij bieden ook een ruim assortiment kwaliteits-
varkensvlees uit deze regio aan en hebben voor onze klanten 
ook inlands paardenvlees, Belgische lams- en kalfsvlees. 
Wij houden eraan om steeds kwaliteitsvol inlands vlees voor een 
eerlijke prijs aan te bieden en de klanten weten dat. 
Naast een assortiment aan vers inlands vlees zorgen wij dage-
lijks voor een ferm aanbod traiteurgerechten zoals stoofvlees, 
rundstong in tomatensaus, vol-au-vent en andere klassiekers 
maar ook voor overheerlijke ovenschotels, pizzabaguettes, wor-
stenbroodjes, bereide pastagerechten en aardappelbereidingen. 
Wij bieden ook dagschotels aan bereid met verse ingrediënten 
tegen een scherpe prijs. Wij willen dat er bij ons in de winkel 

voor iedereen iets te koop is. Zowel de dokter of notaris uit de 
buurt als de fabrieksarbeider moeten hier terecht kunnen.

Amber: Heeft men iets te vieren, kan men ook bij ons terecht 
voor een koud buffet, bbq op maat, traiteurgerechten of tapas-
buffet. De feestaanneming is volledig Joran zijn ding. Hij cre-
eerde daartoe een volledig aparte firma en organiseert daarin de 
feestaanneming en hij heeft ook nog altijd zijn foodtruck waar-
mee hij zich volledig kan uitleven.

Joran: Zoals je weet is het charcuterie maken totaal mijn ding. 
Het gerookte vleeswarenassortiment vormt dan ook een belang-
rijk deel van onze omzet. De rookwaren worden op ambachte-
lijke wijze bereid volgens de oude traditie. Wij roken het vlees 
nog op ambachtelijke wijze.
Ook onze huisbereide bloedworst, witte pens, gekookte vette 
darmen, paté, hoofdvlees, lookworsten, gebakken ovenspek, 
grillworst en droge worst zijn echte toppers in ons assortiment. 
Daarnaast bieden wij u ook de klassieke soorten charcuterie aan 
zoals gekookte hesp, salami’s, kippenwit, hespenworst, vlees-
koek, …

Hoe verliep de coronacrisis?
Joran: We hadden net onze winkel vernieuwd en zouden ons 
feestelijk openingsweekend geven op 14 en 15 maart 2020 maar 
toen startte de eerste strenge lockdown.
We zijn toen echter niet bij de pakken blijven zitten en hebben 
meteen een soort van webshop gekoppeld aan thuisleveringen, 
wat een groot succes bleek.
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Je kan gerust stellen dat het een hectische periode was. Stilaan 
valt alles in de plooi en loopt alles weer gesmeerd.

Amber: Het feit dat wij zo op hygiëne gefocust waren, heeft ons 
tijdens de coronacrisis goed geholpen. Wij moesten niet veel 
aanpassingen doen om volgens de regels te werken. Het mond-
masker was vervelend en we zijn blij dat we daar vanaf zijn maar 
voor de rest hebben wij, onder de aangepaste regels, goed 
gewerkt. Alleen de catering viel stil. Dat is jammer maar dat was 
voor iedereen zo. Ondertussen herpakt dat gedeelte van de zaak 
zich ook weer.

Hoe zit het met de taakverdeling?
Joran: Ik ben vooral in het atelier te vinden, al bedien ik ook 
graag klanten. Als je in de winkel staat kan je beter advies geven 
en inspelen op wat de klanten wensen. Het liefst van al experi-
menteer ik met het maken van vleeswaren. Dat geeft zoveel 
voldoening.
Sedert 2020 hebben we ook een speciale kast voor gerijpt vlees 
in onze winkel. Dat is dé aandachtstrekker in de winkel en iets 
waarvoor de mensen tot hier komen. Consumenten die dat tik-
keltje extra zoeken, vinden het fijn te weten dat wij altijd dry 
aged vlees in ons assortiment hebben. Vooral in het bbq seizoen 
scheert de tomahawk steak hoge toppen.
Sedert de overname moeten we ons natuurlijk ook concentreren 
op taken die we voorheen niet deden zoals administratie, prijs-
berekening, bestellingen etc.

Amber: Ik bedien de klanten met plezier en zorg voor al wat met 
pasta’s, bereidingen, tappasbuffet, delicatessen, aangepaste 
wijnen etc te maken heeft. Om up-to-date te blijven zoek ik 
hiervoor inspiratie op websites, facebook, instagram etc.
Ik ben heel sociaal en bedien de klanten graag. Wij hebben ook 
het genoegen om mensen hun verhaal te mogen aanhoren. 
Sommigen vinden dat een last, voor mij is dat een onderdeel van 
onze job. Heel veel mensen, zeker tijdens de coronacrisis, had-
den nog weinig contact of zijn eenzaam. Als ze dan hun verhaal 
eens kunnen doen bij de beenhouwer of de bakker is dat een 
verademing voor hen. Als ondernemer heb je ook op dat vlak 
een verantwoordelijkheid.

Met hoeveel mensen werken jullie hier?
Joran: Buiten wij als koppel zelf, werken mijn ouders voltijds 
mee in de beenhouwerij. Daarnaast hebben we Yarno, een vol-
tijdse beenhouwersgast in dienst, Lore die voltijds in de keuken 
meewerkt en Ann die instaat voor de panklare gerechten maar 
evengoed de afwas doet. Els en Evelien zijn de dames die in het 
weekend bijspringen als het nodig is en hier aan de slag zijn als 
flexijobbers. En we maken ook gebruik van jobstudenten zoals 
Elias.

Toekomstvisie
Joran : Wij hebben een prachtig beroep maar het is met uitster-
ven bedreigd. We moeten er dus over waken dat er over enkele 
jaren nog slagerijen in het straatbeeld te vinden zijn. Het woord 
“ambacht” wordt te pas en ten onpas misbruikt door zowat alle 
sectoren en daar moeten we paal en perk aan stellen. 
Ambachtelijke producten kunnen alleen maar door een 
ambachtsman volgens ambachtelijke procedures in een ambach-
telijke omgeving gemaakt worden. Grootwarenhuizen of fabrie-
ken zouden deze term minder moeten misbruiken, zeker als het 
niet gaat over ambachtelijke producten.
In dat opzicht is de coronacrisis voor onze slagers een opportu-
niteit geweest. De klanten hebben de weg terug naar de been-
houwerij gevonden en hebben daar een assortiment en smaken 
ontdekt die ze niet meer kenden. Ze apprecieerden dat en 
apprecieerden ook dat wij voor hen klaar stonden in moeilijke 
tijden. Dat moeten we behouden!
In de toekomst wil ik me nog meer focussen op naambekend-
heid. Er is niets zo sterk als je eigen naam en dat aspect van onze 
zaak moet nog verder uitgebouwd worden. Met het behalen van 
een van de hoofdprijzen in de Meesterschapwedstrijd hebben 
we gezien welke impakt je naam kan maken. Mensen komen van 
overal om onze producten te proeven. Dat geeft voldoening en 
dat moet nog beter.

Amber : Het is leuk te kunnen vaststellen dat er weer waardering 
en respect is voor het vak en voor het product en dat is de basis 
van alles. Ik denk wel dat we de nieuwe klanten aan ons zullen 
kunnen binden en ik ben ervan overtuigd dat als het goed moet 
zijn, de mensen naar de beenhouwerij komen omdat ze weten 
dat ze met producten van bij ons scoren. En dat is waarvoor je 
je dagdagelijks inzet!

VOORJAARSINFOAVONDEN
Nadat de voorbije edities van de voorjaarsinfoavonden afgelast 
werden door de coronacrisis, hopen we dat dit voorjaar deze 
avonden kunnen doorgaan. 
 
PROGRAMMA VOORJAARSINFOAVONDEN
• Welkomstwoord door de voorzitter
• Omschakeling van uw zaak naar VOF, BV, NV, …
• Einde forfait 31/12/2026
• Nieuwe prijsberekening
• Alles over de flexijobs/deeltijdswerk bijhouden wettelijke 

verplichtingen tov FOD 
• Subsidies regionaal, Vlaanderen, Federaal op vlak van ener-

gie etc..

DATA
17-05-22 : Oost-Vlaanderen, De Wiek, Dendermondebaan 8, 
 9240 Zele (parking op het Zandbergplein of de 
 parking van de Wiek)
19-05-22 :  Adhem Hotel, Jagersdreef 1, 2280 Grobbendonk
23-05-22 :  Gent, Zwijntjeshof zevekotestraat 16, 9940 Evergem 
08-06-22 :  Borrelhuis, Witte Nonnenstraat 28, 3500 Hasselt 
13-06-22 :  Syntra Brugge 
20-06-22 : Syntra Kortrijk 
27-06-22 : Vlaams Brabant, SAVIOCENTRUM, 
 Stationstraat, 275,  1700 DILBEEK - Afslag Ring 13
 om 20 uur



Volgens een Europese Verordening moet kalfsvlees komen van een rund dat niet ouder is dan 8 maanden 
wanneer het geslacht wordt. Door zijn jeugdige leeftijd en zijn speciale voeding is kalfsvlees mals, 

sappig en blank van kleur. Jonge dieren hebben relatief weinig bindweefsel, waardoor het vlees mager 
en licht verteerbaar is. Het Belgisch kalfsvlees dat je vandaag vindt, is afkomstig van gespecialiseerde 

vleeskalverhouderijen. Deze bedrijven zijn vooral gesitueerd in Vlaanderen, met name de regio Kempen.

HOE KALFSVLEES LEKKER KLAARMAKEN?
De klassiekers zijn kalfsfricassee, kalfslapje, osso bucco, maar 
ook de minder courante specialiteiten zoals kalfszwezerik, kalfs-
niertjes, kalfslever zijn zeker het proberen waard. Met onze tips 
leer je kalfsvlees klaarmaken volgens de regels van de kunst.
Kalfsvlees heeft een fijne smaak en textuur en wordt culinair 
zeer gewaardeerd zowel in bekende, klassieke bereidingen als in 
de moderne keuken.
Vermijd al te sterke kruiden of specerijen. Ze zouden de zacht-
heid van het kalfsvlees teniet kunnen doen. Zachte sauzen met 
room passen uitstekend bij kalfsvlees. Wanneer kalfsvlees een 
vetrandje vertoont, verwijder dit dan pas na het bakken. Op die 
manier blijft het vlees sappiger en malser. Kalfsvlees heeft een 
korte baktijd.

PAST KALFSVLEES IN EEN GEZOND VOEDINGSPATROON?
Kalfsvlees is doorgaans mager tot zeer mager vlees. Het is rijk 
aan eiwitten, die goed verteerbaar zijn en een hoge biologische 
kwaliteit hebben, en een goede leverancier van B-vitaminen 
(vooral van B3 en B12) en van selenium en zink.

GOUDEN RAAD VOOR HET SAPPIGSTE KALFSGEBRAAD
Je wil kalfsgebraad klaarmaken, maar je weet niet hoe eraan te 
beginnen? Geen probleem, deze tips helpen je op weg.

KALFSGEBRAAD IN DE OVEN
• Verwarm de oven voor op 170° en zet een braadslee klaar.
• Haal het kalfsgebraad enige tijd voor het bakken uit de koel-

kast. Zo kan het vlees op kamertemperatuur komen. Leg je het 
kalfsgebraad onmiddellijk in de oven of de pan, dan zal het 
opspannen en taaier worden.

• Dep het kalfsgebraad droog en schroei het dicht in de pan met 
een beetje boter. Op die manier blijven de sappen in het vlees.

• Nu kan je het kalfsgebraad in de oven leggen om te garen. 
Reken op ongeveer 45 minuten baktijd voor een kalfsgebraad 
van 1 kg. Tip: zet de oven op boven- en onderwarmte, niet op 
de heteluchtstand. Die kan het vlees uitdrogen.

• Na het garen haal je het kalfsgebraad uit de oven en laat je het 
nog een kwartiertje rusten onder aluminiumfolie. Zo zullen de 
sappen zich opnieuw verdelen en wordt het vlees nóg smake-
lijker.

Kalfsvlees van bij ons
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KALFSGEBRAAD KLAARMAKEN IN DE PAN
• Ook hier geldt dat het kalfsgebraad eerst op kamertempera-

tuur moet komen voor je het in de pan legt.
• Verwarm een klontje boter in de pan en schroei het kalfsge-

braad dicht op hoge temperatuur. Daarna zet je het vuur lager 
en laat je het kalfsgebraad bakken met een deksel schuin op 
de pan.

• Tip: kies een pan met een dikke bodem en zonder antiaanbak-
laag. Met de aangebakken stukjes kan je achteraf een lekkere 
jus maken, bijvoorbeeld met kalfsfond en rode wijn. Kies ook 
een pan die niet te groot is; anders kan de vetstof rond het 
kalfsgebraad aanbranden. Alleen een grote pan in huis? Vul de 
lege ruimte dan op met groenten zoals tomaten, ui, wortelen 
of selder.

 
TOPTIPS VOOR EEN SUPERLEKKER KALFSGEBRAAD
• Als het kalfsgebraad niet overal even dik is, bindt het vlees 

dan met keukentouw of met een prikker op zodat het overal 
gelijkmatig gaart. Dit kan.

• Kalfsgebraad is heel zacht van smaak, je moet het dus niet te 
hard kruiden. Wil je het vlees toch zouten, doe dit dan vlak 
voor je het dichtschroeit in de pan. Zout onttrekt immers het 
vocht aan het vlees waardoor het uitdroogt.

• De vetrandjes mag je gerust aan het kalfsgebraad laten tijdens 
het bakken. Deze zorgen voor extra smaak en houden het 
vlees sappig! Je kan ze achteraf nog altijd wegsnijden.

• Sappigheid is je nummer één prioriteit als je kalfsgebraad wil 
klaarmaken. Bedruip het vlees daarom regelmatig tijdens het 
garen, bijvoorbeeld met braadvocht of boter.

• Heb je het kalfsgebraad opgebonden? Haal dan 5 minuten 
voor het einde van de baktijd het touwtje eraf. Zo kan het 
vlees nog even uitzetten.

NIEUWE EU-CAMPAGNE “MET KALFSVLEES SMAAKT HET 
NOG BETER!”
Kalfsvlees is een echt paradepaardje van ons gastronomisch 
erfgoed en de recepten op basis van kalfsvlees zijn onlosma-
kelijk verbonden met de Europese culinaire cultuur... 
Europeanen zijn verzot op hun stukje kalfsvlees: niet alleen 
omwille van de hemelse smaak, maar ook omdat het sym-
bool staat voor vele mooie momenten samen aan tafel. 

Met de nieuwe Europese campagne ‘Proef de Europese trots. 
Met kalfsvlees smaakt het nog beter!’ zetten we ook in België 
dit lekkere vlees in de kijker. Consumenten kunnen het hele 
jaar door terecht op de inspirerende website “gekopkalfs-
vlees.be”, boordevol informatie over kalfsvlees en overheer-
lijke gerechten. Chefs en influencers zetten kalfsvlees in de 
kijker op hun menu.

Ook jij 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 kalfsvlees opnieuw 
met stip op hun menu zullen zetten?

Kalfsvlees is zonder enige twijfel een delicaat stukje vlees 
met verfijnde aroma’s en een subtiele smaak. Gelukkig bete-
kent dat niet dat het moeilijk te bereiden is of dat je er lang 
voor hoeft te zwoegen in de keuken. Door de grote verschei-
denheid in de verschillende stukken vlees kun je jezelf laten 
inspireren door recepten, ongeacht het seizoen. 

BESTELFORMULIER KALFSVLEES

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 
KALFSVLEES SMAAKT
HET NOG 
BETER !

PROEF DE EUROPESE TROTS
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TARTAAR VAN KALFSVLEES MET 
GEKONFIJTE CITROEN EN VENKEL

Voor 4 personen.

Bereiding: 30 min + 20 min marineren
Geen kooktijd

Voor de kalfstartaar:
500 g kalfsbout of kalfshaasje
150 g venkel
2 el zachte mosterd
Sap van een citroen
1 el fijngehakte gekonfijte citroen in zout
1 el ciderazijn
8 cl olijfolie
2 el gezouten sojasaus
3 takjes fijngehakte dille 
4 sjalotten
3 el mosterdzaad
zout en peper

Voor de salade:
120 g gemengde sla of 4 little gems
2 el wijnazijn
4 sneetjes boerenbrood 
olijfolie 
zout en peper 

1. Snijd het kalfsvlees met een scherp mes in kleine blokjes. Hak 
de venkel, sjalotten en dille fijn. 

2. Voeg in een grote kom alle ingrediënten voor de kalfstartaar 
toe. Meng alles door elkaar en kruid met peper en zout. Zet de 
tartaar in de koelkast en laat ongeveer 20 minuten marineren. 

3. Breng de salade op smaak met olijfolie, wijnazijn, zout en 
peper. Rooster de sneetjes brood.

4. Schik de tartaar op een bord. Serveer met de salade en een 
sneetje geroosterd brood. 

CARPACCIO VAN KALFSVLEES 
MET ASPERGES, CITRUS- EN 
KRUIDENMARINADE

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 20 min
Marinade: 15 min
Geen kooktijd

500 g kalfsbout
12 groene aspergepunten
1 sinaasappel
1 citroen
1 limoen
1 pompelmoes
1 bosje verse gemengde kruiden (kervel, koriander, dragon, bies-
look,...)
1 cm gemberwortel
1 tl zoete sojasaus
80 g schilfers parmezaanse kaas
40 g pijnboompitten
5 cl olijfolie
zout en peper

1. Verwijder de schil van de sinaasappel, citroen en pompelmoes 
en snijd de vruchten in mooie schijfjes. Doe dit boven een kom 
om het sap te bewaren. 

2. Schil en pers de limoen. Meng de zestes van de limoenschil en 
het limoensap in een kom met 3 el van het sinaasappel-, 
citroen- en pompelmoessapmengsel. Breng op smaak met 
zout en peper. Voeg de olijfolie, geraspte gember en sojasaus 
toe.

3. Kook de aspergepunten 3 minuten in kokend gezouten water. 
Giet af en laat schrikken in koud water. 

4. Snijd de kalfsbout in dunne plakjes. Verdeel een beetje mari-
nade over de bodem van 4 borden. Leg de plakjes kalfsvlees 
op de borden en bestrijk met de marinade. Zet de borden 15 
minuten in de koelkast.

5. Rooster de pijnboompitten 3 minuten in een hete pan. Snijd 
de verse kruiden fijn en meng onder elkaar met 1 eetlepel van 
de marinade.
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6. Verdeel de partjes citrusfruit en de aspergepunten over het 
vlees. Bestrooi met de geroosterde pijnboompitten en de par-
mezaanschilfers. Werk af met de kruidenmarinade.

GEGRILDE KALFSKOTELETTEN MET 
BARBECUESAUS EN PINDA'S

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 20 min
Kooktijd: 40 min 

2 dikke kalfskoteletten (ca. 500 g) 
1 ui
100 g ongezouten pinda's
1 el honing
4 takjes peterselie 
200 g sperziebonen
10 radijzen
1 rode ui
1/2 komkommer
30 g boter
5 cl olijfolie
3 el sherry azijn
barbecuesaus 
zout en peper

1. Snipper de ui fijn. Hak de peterselie en de pinda's fijn. Fruit de 
gesnipperde ui in de boter in een pan op middelhoog vuur 
gedurende 10 minuten. Voeg de pinda's en de honing toe. 
Breng op smaak en laat 5 minuten koken. Voeg dan de peter-
selie toe en meng. 

2. Kook de sperziebonen 10 minuten in kokend gezouten water. 
Giet af en laat schrikken onder koud water.

3. Hak de radijsjes, rode ui en komkommer fijn. Meng alle groen-
ten in een kom met de olijfolie en azijn. Breng op smaak met 
zout en peper.

4. Kruid de kalfskoteletten met peper en zout en bak 10 tot 15 
minuten aan elke kant, afhankelijk van de dikte.

5. Serveer de kalfskoteletten met de pinda-uiensaus, de salade 
en de barbecuesaus.

SALTIMBOCCA MET PAPRIKA 
EN SCHAPENKAAS

Voor 4 personen:

Voorbereiding: 30 min 
Kooktijd: 20 min

8 kalfslapjes van ongeveer 70 g 
24 dunne plakjes pikante chorizo
150 g schapenkaas 
1 tl Espelettepeper
1 rode peper
1 gele paprika
15 cl kalfsfond
400 g peultjes
30 g gepelde amandelen zonder schil
5 cl olijfolie
20 g boter
zout en peper 

1. Verwarm de oven voor op 200°C. Wikkel de paprika's in alu-
miniumfolie en rooster 40 minuten in de oven. 

2. Verwijder de kaaskorst en maak snippers van de kaas. Schil de 
paprika's en snijd in reepjes. 

3. Druk de kalfslapjes plat tussen twee vellen bakpapier door er 
op te slaan. Spreid de kalfslapjes uit op het werkvlak. Breng op 
smaak met zout en Espelettepeper. Leg 3 plakjes chorizo, 
enkele kaassnippers en wat paprikareepjes op ieder kalfslapje. 
Rol de lapjes voorzichtig op en steek vast met een houten 
prikker.

4. Kook de peultjes 3 minuten in een pan met kokend gezouten 
water. Laat uitlekken en spoel af onder koud water. Stoof de 
peultjes 1 minuut in de boter met de grof gehakte amandelen. 
Kruid met zout en peper.

5. Verhit de olie in een grote koekenpan en bak de saltimboccas 
8 tot 10 minuten op matig vuur. 

6. Ontvet de pan en blus met de kalfsfond op hoog vuur. Breng 
op smaak met zout en peper. Laat de kalfsfond inkoken tot 
een stroperige saus en verwarm vervolgens de saltimboccas 
gedurende 1 minuut in de saus. Serveer met de 
peultjes. 



BITTERBALLEN MET DUIVELSE DIP

Ingrediënten
Voor de bouillon
700 g varkensvlees met mergpijp
2 blokjes gevogeltebouillon

Voor de roux
30 g boter
40 g bloem
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Fingerfood, een leuk concept 
voor jong en oud

TECHNISCH ARTIKEL

Fingerfood is keileuk omdat je het met je handen mag eten en er altijd voor elk wat wils is. Als gastheer/
gastvrouw zit je lekker mee aan tafel en hoef je je om niets te bekommeren. Iedereen neemt wat hij/zij wil. 
Naast een traditioneel assortiment aan fijne vleeswaren & kazen, zongedroogde tomaten, noten en olijven, 

hoort een pallet aan kleine wraps, burgertjes, balletjes, spiesjes, homemade chips, groentjes … zeker bij een 
gevarieerde fingerfoodschotel. Fingerfood is niet alleen tof voor de volwassenen, ook kinderen smullen er 

van. Serveer je hapjes met kruidige dips en je bent zeker van succes!
Zorg voor hapjes die je gemakkelijk kan opeten en voorzie mooie servetten om de handen enigszins proper te 
houden. Fingerfood is fantastisch voor een avondje voetbal voor tv met vrienden of familie maar evengoed ook 

als aperitiefhapje bij een verjaardag, communie,…

Voor de bitterballen
400 g draadjesvlees vanuit de bovenvermelde bouillon
2 blaadjes gelatine
50 g geraspte kaas (Oud Brugge)
1 el tomatenpuree
2 eieren
1 el dragonazijn
peper
zout



Voor het paneren
80 g bloem
2 el maizena
4 eiwitten
100 g paneermeel

Voor de duivelse dip
2 el yoghurt
1 tl mosterd
1 tl honing
1 tl sriracha
platte peterselie
5 takjes kervel

Bereiding
Voor de bouillon
Zet een grote pot op het vuur met het varkensvlees, 2 bouillon-
blokjes en voeg water toe tot het geheel onder staat.
Laat de bouillon 2 u sudderen op een laag vuur met het deksel 
erop.
Zeef de bouillon en houd de bouillon en het vlees apart. Laat 
afkoelen.
Schep al roerend, op deze manier neem je weinig vet mee, 250 
ml bouillon op met een maatbeker.
Verwijder het vlees van het been zodat je alleen 400 g vlees 
overhoudt.
Snijd het vlees fijn.

Voor de bitterballen
Week 2 blaadjes gelatine in koud water.
Maak de roux: smelt hiervoor de boter, roer de bloem eronder en 
bak even droog. Blus de roux met de opzij gehouden bouillon 
(250 ml).
Klop stevig door tot je een gebonden saus hebt. Laat kort door-
koken op een laag vuurtje.
Voeg het fijngesneden vlees toe samen de gemalen kaas en 
tomatenpuree. Meng grondig.
Neem de geweekte gelatineblaadjes uit het water en knijp goed 
uit. Meng ze onder de vulling en breng op smaak met peper en 
zout. Haal het geheel van het vuur.
Roer er 2 volledige eieren en de dragonazijn onder en giet in een 
(glazen) ovenschaal met boterpapier.
Laat minstens 2 u afkoelen en opstijven.
Haal het bitterballenvlees uit de schotel en snijd in blokjes van 3 
cm.
Zet kommetjes klaar, één met bloem en maiszetmeel, een twee-
de met eiwit en een derde met paneermeel.
Draai de blokjes vlees tot balletjes en leg ze in het bakje met 
bloem.
Omwentel ze tot ze gelijkmatig bedekt zijn met bloem en leg ze 
in het kommetje met eiwit.
Lepel wat eiwit over de balletjes zodat ze volledig onder het 
eiwit zitten en leg ze vervolgens in het derde kommetje met 
paneermeel. Rol nog even verder zodat het mooie ronde balle-
tjes zijn.
Bestrooi een bord met wat extra paneermeel en schik er de 
gedraaide balletjes op.
Plaats de balletjes nog even in de koelkast zodat ze goed opge-
steven zijn.

Voor de duivelse dip
Meng de yoghurt met de mosterd, honing en de sriracha. 
Snipper enkele takjes platte peterselie fijn en meng eronder.

Afwerking
Verwarm de friteuse voor op 180 °C.
Bak de balletjes 4 minuten en leg de bitterballen daarna op een 
vel keukenpapier.
Serveer een schaal balletjes met het sausje erbij en werk af met 
enkele plukjes verse kervel.

KROKETTEN VAN KIP MET 
VERSE TARTAARSAUS

Ingrediënten
Voor de bouillon
1 kip
2 blokjes groentebouillon

Voor de roux
30 g boter
40 g bloem

Voor de kipkroketten
500 g kippenvlees vanuit de bovenvermelde bouillon
2 blaadjes gelatine
50 g geraspte kaas (Oud Brugge)
2 eieren
0,50 limoen (sap en zeste)
platte peterselie
bieslook
peper
zout

Voor het paneren
100 g bloem
2 el maizena
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REDACTIE: CARINE VOS - RECEPTEN EN FOTO'S: LEKKER VAN BIJ ONS



4 eiwitten
200 g panko

Voor de tartaarsaus
3 el mayonaise
3 el yoghurt
5 g bieslook
5 g platte peterselie
5 zilveruitjes
5 augurkjes
5 g dragon
5 g dille

Afwerking
200 g veldsla

Bereiding
Voor de bouillon
Zet een grote pot op het vuur met de kip, de bouillonblokjes en 
voeg water toe tot de kip onder staat.
Breng aan de kook en laat de kip een uurtje pocheren in de hete 
bouillon.
Haal de kip eruit en laat kort afkoelen.
Schep al roerend, op deze manier neem je weinig vet mee, 250 
ml bouillon op met een maatbeker.
Haal het vel van de kip en pluk de kip. Snijd 500 g vlees, indien 
nodig in stukjes.

Voor de kipkroketten
Week 2 blaadjes gelatine in koud water.
Maak de roux: smelt hiervoor de boter, roer de bloem eronder en 
bak even droog. Blus de roux met de opzij gehouden bouillon 
(250 ml).
Klop stevig door tot je een gebonden saus hebt. Laat kort door-
koken op een laag vuurtje.
Voeg de fijngesneden kip en de gemalen kaas toe. Meng gron-
dig.
Neem de geweekte gelatineblaadjes uit het water en knijp goed 
uit. Meng ze onder de vulling en breng op smaak met peper en 
zout. Haal het geheel van het vuur.
Snipper de peterselie en bieslook fijn en roer samen met de 2 
eieren, het citroensap en de zeste onder de vleesvulling. Giet in 
een (glazen) ovenschaal, bekleed met boterpapier.
Laat minstens 2 u afkoelen en opstijven.
Haal het vlees uit de schotel en snijd in rechthoekjes van ong. 3 
cm op 5-6 cm.
Zet kommetjes klaar om de kroketjes te paneren, één met bloem 
en maïzena, een tweede met eiwit en een snuifje zout, en een 
derde met panko.
Wentel de blokjes vlees in het kommetje met bloem.
Draai verder zodat ze gelijkmatig bedekt zijn met bloem en leg 
ze in het kommetje met eiwit.
Lepel wat eiwit over de kroketjes zodat ze volledig onder het 
eiwit zitten en leg ze vervolgens in het kommetje met panko. Rol 
nog even verder zodat het mooie ovale kroketjes worden.
Bestrooi een bord met wat extra panko en schik er de kroketjes 
op. Laat even opstijven in de koelkast.

Voor de tartaarsaus
Snipper de bieslook, peterselie, dragon en dille fijn.
Snijd de zilveruitjes en augurkjes in fijne stukjes.

Meng de yoghurt en de mayonaise en roer er de kruiden onder, 
samen met de zilveruitjes en augurkjes. Breng op smaak met 
peper en zout.

Afwerking
Verwarm de friteuse voor op 180 °C.
Bak de kipkroketjes 5 minuten en leg de ze daarna op een vel 
keukenpapier.
Serveer de kroketjes met de verse tartaarsaus en wat veldsla.

UIENRINGEN MET SPICY DIPSAUS

Ingrediënten
300 ml karnemelk
0,50 kl bakpoeder
150 g bloem
4 uien
100 g appelkappers

Voor de saus:
60 g zure room
30 g mayonaise
5 g platte peterselie
5 g koriander
50 g pickles
20 g Parmezaanse kaas (geraspt)
1 el ketchup
1 tl sriracha
peper
zout

Bereiding
Verwarm de friteuse voor op 180°C.
Start met het maken van het sausje.
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Snipper de peterselie en koriander heel fijn en meng samen met 
de zure room, mayonaise, pickles, Parmezaanse kaas en ketchup. 
Breng op smaak met peper, zout en sriracha.
Pel de uien. Snijd de uien in niet al te dunne ringen.
Neem een kom en meng de karnemelk, bakpoeder, zout, peper 
en 75 g bloem. Meng zorgvuldig.
Doe de resterende bloem en uienringen in een andere kom. 
Schud een beetje op, zodat de uienringen volledig bedekt zijn 
met de bloem.
Wentel de bebloemde uienringen vervolgens in het deeg en bak 
ze dan in het hete frituurvet. Bak goudbruin, haal ze uit het vet 
en laat uitlekken op een keukenpapier.
Serveer met appelkappers en de dipsaus.

KRANS VAN WORSTENBROODJES

Ingrediënten
500 g gemengd gehakt
1 sjalot
1 ei
3 el paneermeel
1 tl garam masala
2 vellen bladerdeeg
1 eidooier

Voor de frisse dip
1 tl harissa
100 ml yoghurt
limoen (sap en zeste)
peper
zout

Bereiding
Pel en snipper de sjalot fijn.
Meng het gehakt met de sjalot, het ei, paneermeel, garam masa-
la en kruid met peper en zout. Rol ongeveer 20 balletjes van het 
gehakt en rol deze daarna verder tot kleine worstjes.
Verwarm de oven voor op 180°C.
Snijd elk plakje bladerdeeg in repen van ongeveer 4 cm op 8 cm. 
Leg er een worstje op en rol op tot je het éénmaal volledig inge-
wikkeld heb.
Bedek een bakplaat met een vel bakpapier. Plaats in het midden 
een vuurvast kommetje (diameter 7 cm) en leg alle worsten-
broodjes in een cirkel rond het kommetje. Werk in 2 rijen.
Roer de eierdooier los en bestrijk de worstenbroodjes met het 
losgeklopte ei.
Bak de krans gedurende 30 minuten in de voorverwarmde oven.
Maak ondertussen het sausje.
Lepel de harissa bij de yoghurt en voeg het limoensap en zeste 
toe. Breng op smaak met peper en zout.

GEVULDE LITTLE GEM MET VARKENS-
WORST EN FRISSE GRAANTJESSALADE

De bladeren van de little gem of Romeinse sla zijn perfect om 
op te vullen. Wij gaan voor varkensworst met een frisse salade 
van tarwegranen en tuinbonen. Succes verzekerd!

Ingrediënten
2 varkensworsten
boter
120 g tarwegranen
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100 g tuinbonen
1 rode ui, gesnipperd
4 el munt
4 radijzen
4 g kervel
2 kroppen little gem
2 el pijnboompitten

Sausje:
1 tl mosterd
4 el witte wijnazijn
olijfolie
peper
zout

Bereiding
Kook de granen gaar zoals vermeld op de verpakking. Blancheer 
de tuinbonen 4 minuten in licht gezouten water. Giet af, spoel 
onder koud water en verwijder de vliesjes.
Giet de granen af en laat wat afkoelen. Schep er de rode ui, 
munt, tuinbonen, radijsjes en kervel onder. Kruid met peper en 
zout.
Gaar de worsten op de BBQ of bak ze in wat boter goudbruin in 
een pan. Snijd ze daarna in plakjes.
Maak een sausje van de mosterd, witte wijnazijn en een scheut 
olijfolie. Kruid met peper en zout.
Maak de blaadjes van de little gem los. Vul de blaadjes met de 
granensalade en verdeel er enkele plakjes worst op. Druppel er 
het sausje over en werk af met de pijnboompitten en wat extra 
munt.

HOMEMADE GROENTECHIPS

Ingrediënten
1 rode biet
1 wortel
1 pastinaak
1 aardappel
1 zoete aardappel
paprikapoeder

Bereiding
Verwarm de oven voor op 190°C.
Schil de groenten en boen de aardappel schoon. Snijd alles in 
plakjes van ongeveer 3 mm dik.
Dep de plakjes goed droog met keukenpapier. Hussel alles met 
een scheutje olijfolie en het paprikapoeder, knoflookpoeder en 
tijm.
Leg de groenteplakjes op een met bakpapier beklede bakplaat 
en zorg ervoor dat ze elkaar niet te veel overlappen.
Plaats 20 à 25 minuten in de oven tot ze goudgeel en knapperig 
zijn.

SPIESJES MET TOMAAT 
EN BLOEDWORST

Met enkele ingrediënten maak je een simpel maar overheerlijk 
aperitiefhapje met bloedworst en tomaat.
I
ngrediënten
6 kerstomaten
6 gele kerstomaten
1 bloedworst
oregano
boter
peper
zout

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180°C.
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Rijg de tomaatjes, 1 rood en 1 geel op een stokje. Doe de kersto-
maatjes in een ovenschaaltje en besprenkel met olijfolie. Kruid 
met peper en zout en smelt in de oven gedurende 10 minuten.
Snijd dikke plakjes van de bloedworst en korst langs beide kan-
ten in wat hete boter.
Rijg een stukje gebakken bloedworst op het stokje met de 
tomaatjes en werk af met plukjes oregano.

GAZPACHO IN ’T GROEN 
MET KROKANTE HAM

Gazpacho in ’t groen met krokante ham

Ingrediënten
300 g spinazie
1 komkommer
1 courgette
1 groene chilipeper, zonder zaadjes
4 teentjes knoflook
10 basilicumblaadjes
1 el platte peterselie
500 ml magere yoghurt
500 ml plattekaas
200 ml water
olijfolie
peper
zout
4 sneetjes gedroogde ham

Bereiding
Snijd of hak alle groenten in kleine stukjes en doe ze in de blen-
der. Voeg er een klein scheutje water en olijfolie bij omdat de 
blender anders droogloopt. 
Zodra alle groenten fijngehakt zijn voeg je er langzaam de 
yoghurt en een scheutje olijfolie aan toe.
Laat de blender of keukenmachine doordraaien tot je een gladde 
soep hebt. Indien nodig voeg je er nog wat olijfolie aan toe. 

Daarna peterselie en basilicum toevoegen en op smaak brengen 
met peper en zout. 
Daarna zet je de soep nog een paar uur in de koelkast. Ideaal 
dus om van te voren klaar te maken.
Warm de oven voor tot 180°C. Snijd de ham in repen en leg ze 
op een met bakpapier beklede ovenplaat. Bak 8 à 10 minuten in 
een voorverwarmde oven. Laat uitlekken op keukenpapier.
Giet de gazpacho in glaasjes, leg er een stukje ham bij. Serveer 
bij het aperitief.

APERO-WRAPS
Deze wraps met kip, zongedroogde tomaat en rucola brengen 
de zon in huis als aperitief of tapas.
 
Ingrediënten
2 tortillawraps
1 gebakken kipfilet
120 g pesto van zongedroogde tomaten
100 g rucola
5 kerstomaten

Bereiding
Verwarm de wraps volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Smeer een laagje rode pesto op de wraps. 
Trek het vlees van de kipfilet uiteen en verdeel over de wrap. 
Strooi er de rucola en gehalveerde kerstomaten over.
Rol de wraps zo strak mogelijk op en steek er per wrap om de 3 
cm een houten prikker in. Snijd tussen de prikkers in gelijke 
delen.
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INSPIRATIE VOOR
VANDAAG EN MORGEN

KEBAB PARTY

Kebab stokjes 
(1 doos van 
100stuks) 
SKEWE0036-02

Lamsvlees met MARINADE GROENE KRUIDEN DEGENS 
(D7041260) of met DRY GLAZE DONER KEBAB DEGENS 
(JX08013-01) en KRUIDENOLIE DEGENS (D7033157)

Kippenvlees met TOP MARINADE INDIAN CURRY (S06963) 
of met DRY GLAZE COATING HOISIN (D7049125) en 
KRUIDENOLIE DEGENS (D7033157)

Varkensvlees met MARINADE EXTRA (S02800) + SOUVLAKI 
SEASONING (JX07772-01) of met DRY GLAZE INDIAN 
KERRIE (D7048571) en KRUIDENOLIE DEGENS (D7033157)

Kalkoenvlees met GEVOGELTEMARINADE (S04329) of met 
DRY GLAZE COATING GROENE KRUIDEN LOOK 
(D7048572) en KRUIDENOLIE DEGENS (D7033157)

Rundsvlees met DROGE GLANS MARINADE BEEF (S12654) 
en KRUIDENOLIE DEGENS (D7033157)

PROBEER DEZE HEERLIJKE COMBINATIES!

SOLINA BELGIUM NV
Rozenstraat 15 

9810 Eke-Nazareth

T: 09 385 56 15 
E: rejo@solina-group.eu 

W: www.rejospices.eu

P R O U D  M E M B E R  O F

PROGRAMMA
1. Welkomswoord door de Nationale Voorzitter Ivan Clays
2. Waarom overwegen om over te schakelen naar VOF, BV, 

of NV. 3-Einde forfait 31/12/2027
4. Nieuwe prijsberekening!
5. Alles over de flexijobs/deeltijdswerken, studenten en de 

bij te houden papieren en wettelijke verplichtingen tov. 
De FOD.

6. Alles over de energie markt en waar u rekening mee 
moet houden of opletten bij het afsluiten van een ener-
gie contract.

Zonnepanelen//prosumententarief en terugdraaiende tel-
ler//digitale meter//piektarief, is voor iedereen anders te 
bekijken.

Na de vergadering is er de mogelijkheid om even na te pra-
ten en te genieten van een drankje en een hapje.

Alle deelnemers ontvangen een CERTIFICAAT van 
OPLEIDING. Gelieve uw aanwezigheid uiterlijk op 
21/06/022 te bevestigen: marc@landuyt.be,  
0498/54 73 84. Alvast bedankt voor jullie aanwezigheid  
op deze infoavond.

Secretaris, Marc Landuyt 
Voorzitter Brabant-Oost, Gerrit Deputter 
Voorzitter Brussel, Etienne De Vleminck 

Provinciaal Verbond der Beenhouwers, 
Spekslagers en Traiteurs van Brussel en Brabant

Uitnodiging NATIONALE INFOAVOND
Beste collega’s,

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op de Nationale 
Infoavond van de Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en 

Traiteurs van België op 27 juni 2022

VRAAG EN ANTWOORD
AFSCHAFFING FORFAITAIRE BELASTINGREGELING

In de rubriek Vraag en antwoord  van 
De Belgische Beenhouwerij nr.4 van 4 
april 2021 werd gepubliceerd dat vanaf 
1 januari 2027 de toepassing van de 
forfaitaire belasting regeling afge-
schaft wordt.
Na tussenkomst van de Hoge Raad 
voor Zelfstandigen en KMO waarvan 
wij  deel uitmaken werd er beslist nog 
een jaar langer uitstel te verlenen. 
Concreet betekent dit dat vanaf 1 janu-
ari 2028 de forfaitaire regeling defini-

tief afgeschaft wordt.
De datum vanaf wanneer er niet meer 
gestart kan worden met de forfaitaire 
regeling,
t;t.z. vanaf 1 januari 2022  werd niet 
gewijzigd.   
Bijgevolg mogen alleen de belasting-
plichtigen/btw-plichtigen die, voor het 
aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021) 
inzake inkomstenbelastingen  en voor 
het jaar 2021 inzake BTW, verwezen 
naar forfaitaire grondslagen van aan-

slag om hun belastbare grondslag 
(inkomstenbelastingen) / maatstaf van 
heffing (BTW) te bepalen, deze mits 
naleving van de wettelijke bepalingen 
blijven gebruiken
- tot uiterlijk 31 december 2027, dat 

wil zeggen tot het aanslagjaar 2028 
(inkomstenjaar 2027) inzake inkom-
stenbelastingen  en

- tot 31 december 2027 inzake BTW.

NIEUWE LOCATIE!

MAANDAG 27 JUNI 

2022 OM 20 UUR STIPT 

IN SAVIOCENTRUM, 

STATIONSTRAAT, 275, 

1700 DILBEEK 

(AFSLAG RING 13).
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KERRIE (D7048571) en KRUIDENOLIE DEGENS (D7033157)
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DRY GLAZE COATING GROENE KRUIDEN LOOK 
(D7048572) en KRUIDENOLIE DEGENS (D7033157)
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en KRUIDENOLIE DEGENS (D7033157)

PROBEER DEZE HEERLIJKE COMBINATIES!

SOLINA BELGIUM NV
Rozenstraat 15 

9810 Eke-Nazareth

T: 09 385 56 15 
E: rejo@solina-group.eu 

W: www.rejospices.eu

P R O U D  M E M B E R  O F
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Worden handelaars binnenkort verplicht om cash te 
aanvaarden? Minister van Economie en Werk Pierre-
Yves Dermagne (PS) heeft een wetsontwerp in die zin 
klaar. In principe mogen ondernemers nu al geen con-
tant geld weigeren, maar in de praktijk heerst een 
gedoogbeleid.

Momenteel zijn handelszaken verplicht contant geld als 
betaalmiddel te aanvaarden tot 3.000 euro. Slechts 
onder bepaalde omstandigheden mogen ze hiervan 
afwijken, zo schrijven regels van de FOD Economie voor. 
Onder meer grote coupures (500 en 200 euro) mogen 
geweigerd worden, of wanneer er een veiligheidsrisico is 
mag een zaak beslissen tijdelijk geen cash te aanvaarden.
Toch zijn er door de digitalisering en de coronacrisis 
meer en meer handelszaken die de voorkeur geven aan 
digitale betalingen. 

Volgens Unizo werkt zelfs 15 à 20 procent van de detail-
handelaars en 6 à 10 procent van alle ondernemingen al 
volledig cashloos. Iets wat wettelijk niet mag, maar waar-
rond volgens de sector een gedoogbeleid wordt gevoerd. 
“De vorige minister van Economie, Nathalie Muylle 
(CD&V), heeft zelfs gezegd dat cash weigeren kan mits 
duidelijke affichage”, zegt gedelegeerd bestuurder van 
Unizo Danny Van Assche. “Logisch ook, digitaal betalen 
is veiliger, transparanter en zorgt voor minder kosten 
voor administratie en verwerking. Bovendien heeft de 
overheid het de laatste jaren aangemoedigd.”

Het wetsontwerp van Dermagne voorziet nu in boetes 
van minimum 208 euro voor zaken waar het voor klanten 
onmogelijk is om cash te betalen. “Dat vinden wij onzin-
nig”, zegt Van Assche. “Het bestellen, afstorten en ver-
werken van contant geld brengt extra kosten en adminis-
tratie met zich mee. Bovendien is er meer kans op dief-
stal. Wij pleiten ervoor om ondernemers vrij te laten 
kiezen hoe ze hun transacties laten doen.”
Bron: De Morgen

Boete op komst voor 
handelaars die geen 

cash aanvaarden?

Verschillende sectororganisaties vragen sinds enige tijd 
een verlenging van de maximale verkoopstermijn voor 
gehakt vlees en vleesbereidingen op basis van gehakt 
vlees van 48h na productie in de detailhandel, zoals 
bepaald in artikel 29 van het KB van 13 juli 2014 betref-
fende levensmiddelenhygiëne.

Naar aanleiding van deze vraag en in het kader van de 
lopende revisie van het KB, financierde het FAVV een 
studieproject dat werd uitgevoerd door ILVO. Het effect 
van een langere verkoopstermijn op voedselveiligheid en 
bederf werd onderzocht, waarbij ook rekening werd 
gehouden met de bewaring bij de consument. 
 
Het Wetenschappelijk Comité werd gevraagd, op basis 
van de resultaten van dit studieproject en alle beschik-
bare gegevens, of er een voedselveiligheidsrisico is voor 
de consument indien de maximale verkoopstermijn van 
gehakt vlees en vleesbereidingen op basis van gehakt 
vlees geproduceerd in de detailhandel verlengd zou wor-
den van 48 uur naar 72 uur.
 
Deze vraag werd behandeld in advies 06-2022 waarin 
het Wetenschappelijk Comité concludeert dat, op basis 
van de resultaten van het studieproject, een algemene 
verlenging van de verkoopperiode niet mogelijk is.  

Vraag voor verlenging 
verkoopstermijn voor 

gehakt afgewezen

Voor u gelezen!

MEAT EXPO 24-27/09
2023
KORTRIJK XPO

MEP_Opmaak banner 210X33.indd   1MEP_Opmaak banner 210X33.indd   1 22/04/2022   10:2322/04/2022   10:23
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Naar jaarlijkse gewoonte publiceren wij in de meimaand een special onderwijs waarin 
onze slagerijscholen zich kunnen voorstellen.
Voor onze nationale beroepsfederatie is een goede samenwerking met de slagerijscholen 
en de opleidingscentra van levensbelang.  Zij zijn de directe levensader van nieuw bloed 
in onze ondernemingen.
Er zijn duizenden handen  tekort in onze sector en die moeten we zien in te vullen.   Het 
probleem is echter dat er te weinig slagers afstuderen en dat het kleine aantal dat 
afstudeert de werkplekken in de industrie, distributie en bij de ambachtelijke slagers 
niet kan opvullen.     
Een onbegonnen zaak en dé achilleshiel voor de toekomst van het slagersambacht.
Vlaanderen telt 7 topslagerijscholen die in het voltijds dagonderwijs de opleiding 
slager-spekslager aanbieden. Naast de dagopleiding wordt het slagersonderwijs ook 
aangeboden in avond- en/of deeltijdsonderwijs. 
Deze centra voor deeltijdsonderwijs en de Syntra opleidingsplaatsen doen, net als de 
dagscholen,  hun uiterste best om waardevolle vakmensen op te leiden.  Zij stellen alles 
in het werk om hun leerlingen zo goed mogelijk op te leiden en voor te bereiden op de toekomst.  
De voorbije jaren is er al veel aan de opleidingen gesleuteld en staken we heel veel energie in het proefproject rond duaal leren. 
Ook dat project gaf het slagersonderwijs niet de verwachte boost.  Het proefproject ‘Schoolbank op de werkplek’ dat Ministers Hilde 
Crevits en Philippe Muyters in 2019 lanceerden, kende succes in andere studierichtingen, maar in onze sector helaas niet.   
Maar het is niet allemaal kommer en kwel.  We stellen vast dat er op het terrein wel degelijk heel veel enthousiasme is.
Op de prijsuitreiking van de  laatste Eurobeefvakwedstrijden en van de Meesterschapwedstrijd zagen we voor het eerst in jaren 
nieuwe jong gezichten die in de prijzen vielen.  Deze jonge gasten investeerden op zeer jonge leeftijd in een eigen beenhouwerij. Het 
is een nieuwe generatie trekkers voor onze sector.  En ook onze vrouwelijke slagers lieten zich niet onbetuigd en kaapten voor het 
eerste in de geschiedenis van de vakwedstrijden belangrijke prijzen weg. 
Tijdens onze trektocht langs de scholen waar de voorzitters diploma’s uitreikten aan de deelnemers van de juniorcup, viel het ons 
echt op dat er steeds meer meisjes de slagersopleiding succesvol aanvatten.  Het stoere imago van de opleiding krijgt op die manier 
ook een vrouwelijk kantje, en dat is goed. Want hoe meer jongeren de stap naar de slagersopleiding zetten, hoe meer kans er is dat 
die duizenden openstaande vacatures ingevuld worden.
Over het nieuwe initiatief van de overheid om in samenwerking met VDAB vluchtelingen uit Oekraïne in te schakelen op onze 
arbeidsmarkt, hebben we nog geen concrete cijfers. 
Laten we ervoor duimen dat de nieuwe generatie jongeren stuk voor stuk succesvolle ondernemers worden en dat de nieuwkomers 
in ons land ons komen vervoegen op de werkvloer om zo het probleem rond de tekort aan helpende handen in onze sector in te 
vullen want onze sector heeft iedereen hard nodig !

DOSSIER 
ONDERWIJS

www.bb-bb.be

Word jij onze    
  nieuwe collega?
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DOSSIER ONDERWIJS

CVO VITANT ANTWERPEN
HET SLAGERSVAK LEREN OP 12 WEKEN TIJD

Een opleiding volgen tijdens de werkuren én ervoor betaald 
krijgen? Hanne Oris volgt op kosten van haar werkgever de 
opleiding Slager distributie bij CVO Vitant. ‘’Ze zijn tevreden dat 
ze nu iemand hebben die kan inspringen in de slagerij en later 
kan doorstromen wanneer er een slager vertrekt.’’

In de supermarkt waar Hanne Oris werkt, is er af en toe een tekort 
aan slagers. ‘’Ik sprong al regelmatig bij door bijvoorbeeld vlees te 
verpakken, maar het echte slagerswerk kon ik niet. Daarom ging 
ik op zoek naar een opleiding’’, vertelt ze. Zo kwam ze bij het 
volwassenenonderwijs van CVO Vitant in Antwerpen terecht. Na 
overleg met haar werkgever, startte ze in het intensief traject 
Slager distributie. In deze unieke opleiding van 12 weken leer je 
vlees versnijden, verwerken en verpakken. Daarnaast ontdek je 
tips en tricks voor een aantrekkelijke toonbank. 

Start in september of februari
De lessen start telkens in september en februari. De opleiding 
bestaat uit praktijklessen afgewisseld met werkplekleren. Na 10 
weken opleiding ronden de cursisten hun opleiding af met 2 
weken stage.  Bij CVO Vitant werken we ook op maat van de cur-
sist. Zo volgt Hanne 2,5 dagen per week les op Campus PIVA, 
waar ze zowel de theorie als de praktijk van het slagersvak leert. 
Daarnaast loopt ze 2 dagen stage bij haar eigen werkgever. ‘’Ik 
vind het heel plezant dat ik nu kan afwisselen tussen de bakkerij 
en slagerij’’, zegt ze. ‘’Het leukste vind ik om van een rauw product 
iets afgewerkt te maken, zoals worsten of gehakt.’’ Tijdens de 
opleiding leert ze ook uitbenen. ‘’Dat moet ik niet op mijn werk 
doen, maar het is wel interessant’’, zegt ze.   

Gratis voor werkzoekenden
De opleiding staat open voor iedereen vanaf 18 jaar en kost 550 
euro (alles inbegrepen: inschrijvingsgeld, materiaalkosten, mes-
senset en kledij). Omdat slager een knelpuntberoep is, kunnen 
werkzoekenden dit traject gratis volgen via de VDAB. Daarnaast 
ziet ook de sector het voordeel om volwassenen de kans te geven 
om deze intense praktijkgerichte opleiding te volgen. Hanne haar 
werkgever betaalde zowel de opleiding, haar vervoersonkosten, 
als haar werkuren. De opleiding Slager distributie kan je ook vol-
gen in avondonderwijs, maar dan duurt de opleiding langer.

Meer informatie
Heb je interesse om je om te scholen tot Slager distributie? Voor 
meer informatie neem je contact op met Kris Boden, coördinator 
Slagerij, via kris.boden@cvovitant.be of tel. 03 242 26 19.  
Inschrijven doe je via je VDAB-kantoor of bij CVO Vitant, Campus 
PIVA, Desguinlei 244, Antwerpen. De volgende openlesavonden 
zijn op 17 en 19 mei. Alle info: www.cvovitant.be

CVO VITANT - CAMPUS PIVA
Desguinlei 244, 2018 Antwerpen 
03 242 26 19 | info@cvovitant.be | www.cvovitant.be
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Opleidingen op maat

Opleidingen
Slager - spekslager
Slager distributie
Bereider van 
vleesproducten 
Medewerker slagerij
Uitbener - uitsnijder
Vleesbereider
Vleesbewerker
Wild- en gevogelteslager

Diploma secundair 
onderwijs
De opleidingen ‘Slager-
spekslager’ en ‘Wild- en 
gevogelte- slager’ leiden, in 
combinatie met het certificaat 
‘Aanvullende algemene 
vorming’, tot een diploma 
secundair onderwijs. Contacteer 
ons voor meer informatie.

Volwassenenonderwijs 
Campus PIVA 
Antwerpen 

Modules september - december 2022 
maandag van 18.30u ot 22.10u 
Panklaar maken vers vlees 
Eenvoudige verwerking deelstukken
dinsdag van 18.30u tot 22.10u
Ontvangstcontrole en panklaar maken wild en 
gevogelte
woensdag van 18.10u tot 22.10u
Specialiteiten verkoopbare wild- en 
gevogeltegerechten
donderdag van 18.30u tot 22.10u
Bereiding vleesproducten (charcuterie)

Intensief traject Slager distributie 
startdata: 13 september 2022 en 14 februari 2023
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SLAGERS-TRAITEURSSCHOOL GO! DIKSMUIDE: 
‘WAAR JOUW PASSIE EEN VAK WORDT!’

Een school met 60 jaar ambachtelijke ervaring die in gans 
Vlaanderen bekend is voor haar zeer kwalitatieve slagersoplei-
ding. De slagers-traiteursschool te Diksmuide leidt al tientallen 
jaren jonge ambitieuze mensen op om de finesses van het sla-
gersvak volledig onder de knie te krijgen. Deze opleidingen zijn 
dan ook allesomvattend. Naast de technologie van de grondstof-
fen, de technieken, de werkmethodes en -middelen, de appara-
tuur en de actualiteit in verband met het beroep, gaat ook heel 
wat aandacht naar bedrijfsvoering en bedrijfsbeheer. De afgestu-
deerde slager moet immers als zelfstandige én als werknemer 
kunnen functioneren.

De afdeling slagerij in het Atheneum GO! Diksmuide beschikt over 
een modern machinepark waarbij er een perfect evenwicht is tus-
sen moderne technologische ontwikkelingen en ambachtelijk 
vakmanschap. Tijdens de opleiding wordt er naast de productie 

van vleeswaren ook focus gelegd op verkoop in eigen beheer, dit 
in onze eigen hypermodern uitgeruste didactische winkel die 
voldoet aan de strengste normen. Hier leren de toekomstige sla-
gers omgaan met klanten, hoe de bediening vlot en correct ver-
loopt.
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Nieuwe maatschappelijke tendensen en evoluties vragen steeds 
een kritische blik van onze vakleraars om hun leerlingen binnen te 
gidsen in de hedendaagse slagerij van de 21ste eeuw.

De ambachtelijke slager heeft de mogelijkheden om zich te 
onderscheiden van de grootdistributie door de klemtoon in zijn 
eigen zaak te leggen op kwaliteit, duurzaamheid en authenticiteit.

De vakleraars volgen de vleessector op de voet om zich te speci-

aliseren in nieuwe technieken, betere grondstoffen of duurzame 
producten. Door de snel evoluerende technologie, food- en culi-
naire tendensen gaan de leraars steeds actief op zoek naar inno-
verende methodes om de leerlingen klaar te stomen voor het 
professionele bedrijfsleven. De school draagt duurzaamheid en 
kwaliteit hoog in het vaandel en kan steunen op de uitstekende 
knowhow van haar lesgevers. 

Reeds vanaf de eerste graad kunnen de leerlingen in het 
Atheneum GO! Diksmuide naast een brede algemene basisvor-
ming kiezen voor modules voeding, slagerij en horeca. Vanaf het 
derde jaar (tweede graad) kan de leerling dan voluit kiezen voor 
de richting slagerij, ofwel in de afdeling dubbele finaliteit (voor-
heen TSO), ofwel in de arbeidsgerichte finaliteit (voorheen BSO).

Tijdens de jaarlijks terugkerende vakwedstrijden met nationale 
uitstraling halen onze leerlingen telkens heel wat prijzen binnen. 
Ook op diverse beurzen pronken ze met hun prachtige sierscho-
tels en heerlijke vleesbereidingen.

Heb je ambitie om slager-traiteur te worden? Kom dan zeker ken-
nismaken met onze school en vakleerkrachten door een individu-
ele afspraak te maken of kom naar een van onze infomomenten. 
We zullen je met open armen ontvangen, een persoonlijk rondlei-
ding geven en al je vragen beantwoorden. (PVG)
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TER GROENE POORTE MAAKT  
HET VERSCHIL OP HET BORD

“HIER LEERT ONS LAND WAT LEKKER IS”

Ter Groene Poorte is al meer dan vijftig jaar de toonaangevende 
voedingsschool nabij het station van Brugge. Het begon met een 
bakkerijschool in de jaren zeventig, maar niet veel later kwam er 
ook een slagerij- en een hotelafdeling bij. De school telt momen-
teel duizend leerlingen die verspreid zijn van de eerste graad tot 
en met de specialisatiejaren.

“Hier leert ons land wat lekker is”, is het nieuwe credo van de 
school. “En dat is bewust gekozen”, vertelt Iris Cornette, alge-
meen directeur van Ter Groene Poorte. “Denk maar eens na over 
de maaltijden die je iedere dag thuis of op restaurant eet? Het 
brood, de pistolets, het vlees, de charcuterie, kant-en-klare maal-
tijd of een etentje met je partner? Veel kans dat Ter Groene Poorte 
iedere dag wel ergens je leven kruist. Wij bepalen voor een groot 
stuk wat er op het bord van de Vlaming komt.”

Cornette geeft aan dat lekker eten het uithangbord van de school 
is. “Er zijn altijd mensen voor wie eten functioneel is, maar wij 
kunnen dat moeilijk snappen”, lacht de directeur. “Aan eten moet 
je toch plezier beleven. Doe maar eens je ogen dicht en denk na 
over de beste momenten in je leven. Ik durf wedden dat er eten 
en drinken mee gemoeid was. En dat is precies wat wij willen 
schenken: mooie momenten.”

Driesterren of frituur
“Elk jaar leveren we honderdtallen getrainde bakkers, patissiers, 
slagers, traiteurs, chefs, zaalmeesters en voedingsspecialisten af. 
Sommigen worden patissier of driesterrenchef, andere openen 
een slagerij of nemen er eentje over. En het klopt dat we trots zijn 
op oud-leerlingen als Sergio Herman, Gert de Mangeleer of Roger 
van Damme, maar we zijn gewoon fier op AL onze oud-leerlingen 
die tonen dat ze hun stempel zetten op ons voedingslandschap. 
Van de ambachtelijke slager over de broodbakker tot de sterren-
chef.”

Iris Cornette vindt de band met de oud-leerlingen zeer belangrijk: 
“Hier wordt de navelstreng nooit echt doorgeknipt. Een ‘Ter 
Groene Poorter’ ben je voor het leven. Onze oud-leerlingen zijn 
eigenlijk onze beste ambassadeurs. Je herkent ze aan het logo 
aan hun zaak, maar je herkent ze vooral ook aan hun vakman-
schap, passie en creativiteit.”

Goesting
Goesting vormt de rode draad doorheen de opleidingen. “Goesting 
om mensen te laten genieten”, vertelt Cornette. “Goesting om 
nieuwe dingen te ontdekken. Goesting om mensen te laten proe-
ven wat écht lekker is. Een dag niet lekker gegeten is een dag niet 
geleefd. Wij zorgen alvast dat je de smaak te pakken krijgt. 
Goesting in lekker eten verbindt ons. Onze goesting is om jonge-
ren beter te maken, de talenten te ontplooien en een mooie toe-
komst binnen de voedingswereld te garanderen.”

Toonaangevend in de slagerij
Als slagerijschool moet Ter Groene Poorte toonaangevend. Wie 
pakweg een opleiding tot ICT-medewerker volgt, moet ook con-
tinu zelf bijleren. “Met voeding is dat precies hetzelfde”, gaat 
Cornette verder. “We moeten de vinger aan de pols houden en 
inspringen op bepaalde trends. Ok, wij hebben een slagerijschool, 

INFODAGEN OP AFSPRAAK
Een rondleiding op maat en zelf proeven waarvoor Ter Groene Poorte
staat? Maak snel een telefonische afspraak op 050 40 30 20.
Onze infodagen vinden plaats op zaterdag 23 april, 7 mei en 
14 mei 2022.

Meer info op www.tergroenepoorte.be

De toekomst op het bord
Voeding is essentieel. Het is een sector die 
nooit stil staat en altĳ d zal blĳ ven bestaan. 
Alleen de inhoud verandert, en die inhoud 
bepalen wĳ  hier iedere dag. Als toonaan-
gevend voedingscentrum creëren we mee wat 
lekker is, houden we trends nauwlettend in 
de gaten en investeren we dagelĳ ks in de 
toekomst van onze leerlingen.

ADV KW.indd   1 22/03/2022   10:01
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maar is het dan verkeerd om met vegan-producten te experimen-
ten binnen de school? Bij ons is het geen en/of verhaal, maar een 
en/en verhaal. Vlees en gezonde voeding gaan hand in hand. We 
gaan misschien minder vlees eten, maar er komt wel beter vlees 
op het bord. Smaak staat voorop met de focus op duurzaamheid 
en ambachtelijke producten.”

“Of charcuterie maken zonder lactose, ei of gluten? De markt 
vraagt steeds meer een gespecialiseerde aanpak. Onze voedings-
patronen veranderen en als opleidingscentrum moeten we het 
voorbeeld geven. Dat is nu zo, maar dat zal over tien jaar nog 
altijd zo zijn.”

Innovatie wordt altijd naar voor geschoven. “Voeding verandert. 
Er komen en gaan bepaalde trends en wij moeten dat meegeven 
in de opleidingen. Als wij niet vooruitdenken, dan zullen onze 
leerlingen dat ook niet doen. Toekomstgericht denken is een ver-
antwoordelijkheid die wij niet uit de weg gaan. 

Synergie
Ter Groene Poorte kneedt jonge talenten al op vroege leeftijd. 
Vanaf 12 jaar kan je starten binnen de A- en de B-stroom. “De 
eerste twee jaar proeven onze kids nog van alle opleidingen in 
modules bakkerij, slagerij en hotel-restaurant. Pas in de tweede 
graad maken ze een keuze voor een volwaardig voedingsberoep. 
Belangrijk is dat de kinderen hier in de eerste graad ook al les 

krijgen van échte bakkers, slagers en kok. Vakmensen die het 
verschil maken in kwaliteit en begeestering.”

“Al in de eerste graad begint de synergie tussen onze beroepen 
en dat houdt niet op. Hier wordt veel over het muurtje gekeken. 
Iedereen leert van elkaar. Dat uit zich vooral in de specialisatieja-
ren. Leerlingen studeren bijvoorbeeld af in het zesde jaar hotel-
school en volgen daarna nog een specialisatie banket- en choco-
ladebewerking en een specialisatie traiteur. De kruisbestuiving 
tussen de verschillende opleidingen maakt de school juist uniek in 
zijn soort.”

Renovatie
“En er is ook nog groot nieuws”, besluit Cornette. “Om nog beter 
in te spelen om de noden van de moderne arbeidsmarkt renove-
ren we onze hotelschool van kop tot teen. Dit schooljaar openden 
we al onze nieuwe bakkerijschool en een paar jaar eerder kreeg 
ook de slagerij een nagelnieuw gebouw. Investeren in moderne 
infrastructuur is het beste bewijs dat we ook investeren in de 
toekomst van onze leerlingen.”

Ter Groene Poorte
Spoorwegstraat 14
8200 Sint-Michiels
050 40 30 20
www.tergroenepoorte.be
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COOVI SO BRUSSEL

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-
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 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!
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Slagerij, Bakkerij en 
Restaurant en Keuken
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Dé school voor voeding, zorg & techniek
Ledebaan 101, 9300 Aalst - 053/46 70 10 - info@technigo.be

Schrijf je in voor onze 
workshops

Dé school voor voeding, zorg & techniek
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2022 KOM KIJKEN!

  
opzaterdag

21 mei 2022.
Laat je onderdompelen
in boeiende workshops.

TechniGO!, dé school
voor voedig, zorg en

techniek verwelkomt
jou met open armen!

ONTDEK ONZE STUDIERICHTINGEN.
Kom bij ons kijken en ontdek tal van
branches. We nemen je mee op een

ontdekkingsreis op onze school.
Hopelijk tot dan!
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ONZE HOTELSCHOOL KOOKT VOOR U!
12-14u: Culinaire lunch.

 restau Ledebaan.

LESDAG
Kom naar onze

openlesdag

LESDAG
2022 21 mei - 10u tot 14u

Schrijf je vooraf in op onze boeiende workshops op www.technigo.be 

Dé school voor voeding, zorg & techniek
Ledebaan 101, 9300 Aalst - 053/46 70 10 - info@technigo.be

zat. 21 mei - 10u tot 14u

www.technigo.be



volg ons op:

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

www.syntrawest.be

DUAAL ONDERNEMERSCHAPSTRAJECT RESTAURANTHOUDER 

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

Opleiding van 1 jaar – Syntra West Brugge Opleiding van 1 jaar – Syntra West Brugge 
Start op maandag 15 september 2022 
Lesdag: dinsdag en donderdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u
Werkplekleren: 3 dagen per week

InschrijvingsgeldInschrijvingsgeld
€ 2.469,61 (incl. 21% BTW, grondstoffen en syllabi)

ONDERNEMERSOPLEIDING -  AVOND RESTAURANTHOUDER 

RESTAURANTHOUDER 
In de opleiding Restauranthouder maken we je vakbekwaam om bewust te kiezen voor jouw zaak, 
je droom te realiseren en je klanten te laten genieten van je culinaire verwezenlijkingen. Je leert alle 
kneepjes van het vak: ingrediëntenkennis, professionele serveertechnieken, bereiden van gastro-
nomische menu’s en kostprijsberekeningen van je menu’s. Je docenten zijn vakspecialisten die al 
jarenlang een eigen horecazaak runnen. Na het slagen voor deze opleiding bezit je de nodige vaar-
digheden om een eigen horecazaak te starten.  

Opleiding van 3 jaar- 1 avond per week- Syntra West Brugge Opleiding van 3 jaar- 1 avond per week- Syntra West Brugge 
Het 1ste jaar start op donderdag 8 september 2022 of maandag 12 september 2022, telkens van 18u30 tot 22u00.

Inschrijvingsgeld 1e jaarInschrijvingsgeld 1e jaar
€ 629.20 (incl. 21% BTW, grondstoffen en syllabi)

ONDERNEMERSOPLEIDING -  AVOND

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

Opleiding van 3 jaar – 1 avond per week – Syntra West Brugge (Slagerijen TGP)Opleiding van 3 jaar – 1 avond per week – Syntra West Brugge (Slagerijen TGP)
Het 1ste jaar start op woensdag 14 september 2022 van 18u30u tot 22u 

Inschrijvingsgeld 1ste jaarInschrijvingsgeld 1ste jaar
€ 626,78 (incl. 21% BTW, grondstoffen en syllabi, exclusief equipering)

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

• MEDEWERKER SLAGERIJ 
• SLAGER-SPEKSLAGER 
Voor de leerjongere  vanaf 15 jaar

Opleiding van 2 jaar/traject - Start begin september 2022  - Syntra West KortrijkOpleiding van 2 jaar/traject - Start begin september 2022  - Syntra West Kortrijk

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

220401-001 SW Adv HOV scholeneditie Belgische Beenhouwerij.indd   1 12/04/22   11:15
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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

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

EEN TALENT IN 
UW BEENHOUWERIJ NODIG?
Beenhouwers, verkoopmedewerkers, operatoren,...

NIEUW CONCEPT– NIEUWE LOCATIE– NIEUWE DATUM
Contactdagen voor de voeding detail handel.
Mechelen –Nekkerhal: 23 – 24 oktober 2022.

De wereldeconomie davert op haar grondvesten. 
Na een wereldwijde pandemie, kennen we een zeer fikse 
energiecrisis gekoppeld aan product schaarste waardoor 
prijzen exploderen.

Kostenbesparing/kostenbewust ondernemen wordt voort-
aan met dikke letters geschreven.

Om Bibac + aan deze nieuwe challenge aan te passen, 
transformeren wij het event naar een nieuw concept.
Contactdagen voor bakker, slager, traiteur vis en kaashan-
del, kortom voor de voeding detailhandel zijn het antwoord 
op de uitdagingen van morgen.

Kosten besparing op personeel, tijd en valuta zijn essentieel 
voor het nieuwe concept.

Op zondag 23 en maandag 24 oktober kan u de gehele 
detailhandel sfeervol ontmoeten en commerciële onderhan-
delingen aanknopen. (13.00u tot 20.00u).

All-in Standformule op 12m2 – 24m2 of 48m2 met respect 
voor uw bedrijfsimago is de vertaling van kostenbewust 
ondernemen.

De medewerking van Bakkers Vlaanderen en de Landsbond 
der Beenhouwers, spekslagers en traiteurs staat garrant 
voor een professionele invulling van deze contactdagen.

Demo en wedstrijdruimtes vervolledigen dit vakevent.

Deelname prijzen, expo plan vindt u op de website 
www.contactdagen.be of via info@contactdagen.be kan u 
ons organisatie team bereiken. Severine staat u te woord.

Voor extra info: Luc Paeme : l.paeme@fairsconsult.com of 
via 0475 545 546.

Bibac+ transformeert naar Contactdagen 
voor voeding detail handel



Dat barbecueën een kunst is, dat weten we al langer. De tijden van verbrande stukken vlees op de barbecue 
is uit ten boze. Het assortiment is aangepast en meer en meer volgen onze klanten barbecue workshops 
om zich in te wijden in de barbecuekunst. Tijdens deze workshops maken ze ook kennis met de culinaire 

kant van de barbecue. Ook slagers bieden dit aan om hun klanten de kneepjes van het vak te leren. 
Niets is leuker om samen met jouw favoriete slager een lekker stukje vlees te bakken. Enkel door veel 
te oefenen leer je de temperatuur en het correct garen van vlees onder controle te krijgen. Door het zelf 

organiseren van workshops kan je jouw klanten leren kennismaken met verschillende grilltechnieken en 
vleesproducten. Welke factoren hier een rol in spelen proberen we met jullie te delen.
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Barbecue, correct verhitten

barbecue.
Daarnaast is er houtskool van de marabu (grove struik) welke 
groeit op Cuba. Deze houtskool is meer geschikt voor de open 
grills omdat deze ontbrandt met weinig rook en minder spettert.
Briketten is een samenstelling uit vermalen gekoold hout met 
een natuurlijk bindmiddel die onder hoge druk in een vorm wor-
den geperst. Het nadeel is wel dat het iets langer duurt voordat 
deze gloeit maar wel deze zal langer branden waardoor ze zui-
niger zijn in gebruik.
Willen we het ecologisch aanpakken kiezen we voor kokosnoot 
briketten, welke gemaakt zijn van de kokosnootschalen, een 
restproduct. De kokosnoot briketten hebben ook een langere 
brandduur.
Daarnaast bepaald de keuze van het gerecht of product ook 
welke houtskool we best nemen. Wil je een pizza op de barbe-
cue dan neem je beter houtskool van een goede kwaliteit omdat 
we hier hogere temperaturen kunnen mee bereiken. Heb je een 
langere barbecuesessie gepland om een groot stuk vlees traag 
te garen neem je beter briketten.

2. AANMAKEN VAN DE BARBECUE.
Het aanmaken van een barbecue kan op een veilige en snelle 
manier afhankelijk van de grote van de barbecue.
De keuze van de aanmaakblokje is een belangrijke. In de handel 
zijn verschillende soorten te verkrijgen die gemaakt zijn van 
geperst hout of karton. Daarnaast zijn er nog de aanmaakwok-
kels die gemaakt zijn van opgerolde houtvezels die in hars of 
parafine zijn gedrenkt. Deze zijn geurloos en branden goed. 
Let wel op dat je niet de witte blokjes gebruikt die gemaakt zijn 
op petroleumbasis omdat deze een geur afgeven bij het ont-
branden. 
Een eerste methode is het gebruik van aanmaakblokjes die we 
tussen de houtskool of briketten leggen. Een tweede en snellere 
manier is het gebruik van een barbecuestarter. Hierbij leggen we 
een paar aanmaakblokjes op de bodemrooster van de barbecue 
welke we aansteken. De schoorsteentrek zorgt ervoor de houts-
kool of briketten gelijkmatig gaan branden. Op Youtube vinden 
we genoeg video’s over het correct aanmaken van een barbe-
cue.
Daarnaast kan je de barbecue ook nog aanmaken met een gas-
brander of een looftlighter wat je kan vergelijken met föhn die je 
houtskool zeer snel gloeiend maakt.

3. DIRECT OF INDIRECT BARBECUEËN.
Om vlees correct te garen zijn er twee manieren, namelijk direct 
of indirect barbecueën. 

VACUÜMGAREN NA HET WARM-AGEN CONVENIENCE VOOR 
SLAGER EN KLANT
1. HOUTSKOOL OF BRIKETTEN
Momenteel is er een ruim aanbod aan verschillende soorten 
houtskool met diverse eigenschappen. Houtskool is eigenlijk 
niets meer of minder dan stukken verkoold hout. De productie 
hiervan bepaalt de kwaliteit van de houtskool. Gebeurt dit niet 
op de correcte manier dan verkrijgen we houtskool die langer 
rook afgeeft tijdens de verbranding.
Uiteraard speelt de keuze van de boomsoort een rol omdat deze 
de smaak kan beïnvloeden. Zo geeft de eik of walnoot een krui-
dige toets die je in ieder gerecht meekrijgt als je bakt in een 
gesloten of keramische barbecue. Kies je een meer neutrale 
houtskool dan kan je nog altijd rookhout toevoegen om een 
bepaalde toets aan het gerecht te geven.
Kies je voor een houtskool met een hoge dichtheid en grote 
blokken dan kan je hier langer mee bakken en hogere tempera-
turen bereiken.

Enkele voorbeelden:
Zo is er houtskool van de quebracho blanco (steeneik) uit 
Argentinië met een zeer harde structuur met een grove sorte-
ring. Deze houtskool levert een lange brandduur en hoge tem-
peratuur op en geeft een aangename geur- en smaakaroma af. 
Uitermate geschikt voor de houtskoolovens en de keramische 

TECHNISCH ARTIKEL
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Direct barbecueën:
Direct barbecueën kunnen we best vergelijken met grillen op 
een grillplaat, je doet dit met dunne gerechten die geen lange 
bereiding nodig hebben of gerechten die je eerst wil aankleuren 
om daarna indirect te garen.
Een tip bij het direct barbecueën is om de kolenrooster niet vol-
ledig vol te leggen met kolen maar toch een veilige zone in te 
bouwen. Als je vlees wat te vet is en gaat druipen dan krijg je 
vlammen en door een veilige zone in te bouwen kan je hiernaar 
verhuizen met het vlees. Daarnaast is het ook belangrijk dat je 
de houtskool legt in verschillende hoogtes om verschillende 
niveau’s van warmte te creëren.
Daarnaast is het ook een kunst om te kunnen werken met de 
onderste luchtschuif. Het gebruik van de luchtschuif heeft een 
invloed op de temperatuur van het vlees. Door de schuif dichter 
te zetten kan er minder zuurstof langs de kolen en brandt het 
vuur minder heet.

Indirect barbecueën:
Zoals het woord het zegt ligt het product weg van het vuur bij 
indirect barbecueën en dus weg van de directe hitte van het 
vuur, m.a.w. we voorzien steeds een ruimte waar geen houtskool 
ligt. Hierbij heb je de keuze dat je de houtskool aan twee kanten, 
aan één kant of in het midden legt. Een mooi voorbeeld is het 
garen van drumstuks. Als we werken met een ronde barbecue, 
leggen we de houtskool in het midden en kunnen we de drum-
sticks mooi langs de buitenkant leggen. Hierbij is het handig als 
we gebruik maken van een vortex om de houtskool mooi op zijn 
plaats te houden. Een vortex is niet minder dan een kegelvor-
mige vorm die open is langs beide zijde waarin we onze gloei-
ende houtskool in kunnen gieten.
Bij indirect barbecueën heb je nog de keuze tussen iets dat je op 
hoge temperatuur wil garen omdat je een krokant jasje wil of 
iets dat je op lage temperatuur wil garen omdat het stuk lang-
zaam moet garen, m.a.w. low and slow. Bij deze werkwijze 
gebruik je wel het deksel van de barbecue en is het gebruik van 
de luchtregelaars een kunst. Om een bittere smaak te vrijwaren, 
omdat de rookgassen moeten kunnen ontsnappen, zet je lucht-
regelaar in het deksel volledig open. De temperatuur van het 
vuur regel je met onderste schuif.
De ‘snake’methode is dat weeral beter geschikt om pulled pork 
of de nieuwe trend “beefhammer” te bereiden. Door de kolen in 
een slang rond de kolenrooster te leggen waar je dan langs één 
kant brandende kolen legt waardoor deze de andere kolen lang-
zaam aansteekt. 
Hierbij zorg je dat de luchtschuiven maar een klein stukje open 
staan. Bij teveel zuurstof gaan ze sneller branden en zal de tem-
peratuur te snel oplopen. Zorg wel dat de bovenste iets verder 
open te houden zodat de rookgassen ontsnappen waardoor je 
een betere verbranding hebt.

4. KEUZE VAN HET VLEES.
Als slager weten we al langer dat vet een must is bij goed vlees. 
In de opleiding leren we de verschillen tussen inter- en intramus-
culair vet. 
Intermusculair vet is het vet dat tussen de spieren ligt. Dit vet 
heeft langere tijd nodig om weg te smelten. Dit zal enkel bij de 
low and slow bereiding kunnen gebeuren.
Vlees met veel intramusculair vet noemen we ook gemarmerd 
vlees. Het intramusculair vet zorgt voor sappiger vlees met een 
malse beet.
Belangrijk bij het bereiden van spareribs is het verwijderen van 
buikvlies aan de holle kant. Dit vlies verwijderen we om de bar-
becuerub beter in het vlees te laten trekken waardoor de ribben 
veel malser worden. Dit vlies verwijderen we best door met een 
lepel tegen de zijkant van het been al wiebelend naar voren te 
gaan om onder het vlies te kunnen. Eénmaal als we onze vinger 
eronder krijgen trekken we het vlies in zijn geheel eraf.

5. KERNTEMPERATUUR VAN VLEES.
Grote vleesstukken op de barbecue bepaal je best met een kern-
thermometer. De juiste cuisson van vlees is zeer persoonlijk.
40°C raw / rauw
45°C bleu
50°C rare / rood / saignant
55°C medium rare
60°C medium / rosé / a point
65°C medium-well
70°c well done / doorbakken /bien cuit

Bij kleinere stukken vlees kan je de gaarheid bepalen met de 
hand. Door je duim en verschillende vingers, zonder kracht, 
tegen elkaar te zetten kan je de zachtheid van het vlees bepalen. 
De gaartijd wordt bepaald door welke vingers je gebruikt. Breng 
de juiste vinger naar de duim en voel vervolgens aan het deel 
van je handpalm net onder de duim. Door de zachtheid te ver-
gelijken met het gevoel op het vlees bepaal je de gaartijd van 
het vlees.
• Bleu: duim en wijsvinger.
• Saignant: duim en middelvinger.
• A point: duim en ringvinger.
• Bien cuit : duim en pink.

Meten is weten en dit zeker bij bepaalde vleessoorten als kip van 
toepassing. Om zeker te zijn dat alle bacteriën zijn gedood zul-
len we bij kippen garen tot 72°C. Bij de bereiding van een hele 
kip zal de bil trager garen dan de borst. Een goed gegaarde kip 
kan je herkennen door in de kip te prikken en de controle te 
doen of er helder vocht uitkomt. Wil de je billen nog wat verder 
laten garen kan de borst afdekken met aluminiumfolie.
Het laten rusten van het vlees is zeer belangrijk om de vleessap-
pen zich opnieuw te laten verdelen over het vlees. De tijdsduur 
van het rusten is uiteraard afhankelijk van het stuk vlees. Een 

TEKST: B. VOGELS, PIVA, ANTWERPEN
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kipfilet t.o.v. een lamsbout is verschillend. De kipfilet heeft vol-
doende aan een vijftal minuten, voor een flink gesneden steak 
mag dit een tiental minuten zijn en een lamsbout van 2 kilo laat 
je best een vijfentwintig minuten rusten. Waar we wel rekening 
moeten mee houden is het verschil tussen de kooktemperatuur 
en de temperatuur aan het einde van het nagaren. Afhankelijk 
van de grootte van het stuk vlees en het temperatuurverschil 
tussen de kern en de buitenkant kan dit oplopen tot 1 en 5 gra-
den bij dunnere stukken vlees tot 10 graden bij dikke stukken 
vlees.

6. RECEPT BEEFHAMMER.
Beefhammer is niets meer dan de schenkel van het rund dat aan 
één kant wordt bloot gemaakt zodanig dat we een “handvat” 
creëren. Houd wel rekening met een bereidingstijd van 8 à 9 
uren.
- Eerst en vooral ontdoe je de schenkel van de buitenvlies. 
- Om het geheel wat smaak te geven gaan we deze gedurende 

24 uren pekelen in een lichte pekel van 6° Baumé die verrijkt 
wordt met tijm, rozemarijn en laurier.

- Haal de beefhammer uit de pekel en maak deze droog.
- Om te zorgen dat het vlees niet uit elkaar valt tijdens het 

garen knopen we deze een aantal keren op.
- Het vlees wordt ingewreven met olijfolie en een beefrub. Leg 

de beefhammer een nachtje ingepakt in de koeling zodat de 
rub er mooi kan intrekken.

- In de handel zijn diverse samenstellingen van rubs te koop. Wil 
je zelf een rub samenstellen kan dit ook.

- Ons barbecuetoestel gaan we klaarmaken om indirect te 
garen met een luchttemperatuur van 115 à 120°C.

- Wanneer de temperatuur oké is plaatsen we de beefhammer 
op het rooster met een lekbak eronder. Eventueel kan je rook-
hout op de hete kolen leggen. 

- Na een uurtje smeren we de beefhammer in met de laksaus. 
De bedoeling van de laksaus is naast het smaak geven vooral 
om te voorkomen dat het vlees uitdroogt van binnen.

- Gaar de beefhammer tot 70°C terwijl je om een aantal keren 
insmeert met de laksaus.

- Pak de beefhammer in met aluminiumfolie of bakpapier. Let 
op dat je hem goed inpakt zodanig dat hij niet gaat lekken aan 
de onderkant. Bind het geheel goed vast met een touw.

- Zet de beefhammer opnieuw op de rooster tot dat deze een 
kerntemperatuur van 92-94°C heeft bereikt. 

- Open zorgvuldig de verpakking zodat je deze nog kunt 
gebruiken om het vlees te laten rusten.

- Smeer nu de beefhammer in een met een barbecuesaus en 
plaats hem nog een half uur tot een uur op de rooster.

- Nadien laat je de beefhammer minimum een half uur rusten in 
het bakpapier, omwikkel deze met een handdoek en leg de 
ingepakte beefhammer in een thermobox of koelbox.

- Verwijder het been van de beefhammer en snijd het vlees in 
mooie plakken.

- Om het geheel af te werken strooi je er wat grof zeezout over.

Samenstelling beefrub:
- 100 gram keukenzout
- 100 gram fijngehakte zwarte peper
- 25 gram knoflookpoeder
- 50 gram uienpoeder
- 50 gram gerookte paprikapoeder

Samenstelling laksaus:
- 25 cl water
- 5 gr beefrub
- 120 gram boter
- 1 el Worcestershire saus



Ingrediënten
800 g Duroc d’Olives gehakt 
1 rode paprika 
1 groene paprika 
1 gele paprika 
1 brood naar keuze 
300 g tomatenblokjes 
100 g tomatenpuree 
400 g varkensbouillon 
1 ui 
1 teentje geplette look 

CHILI CON CARNE MET 
AVOCADO, LIMOEN EN 
EEN FRIS SLAATJE

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

Werkwijze
Verhit wat olie in een stoofpot. Stoof de gesnip-perde ui aan en voeg er het 
gehakt bij. Laat het vlees kleuren en kruid het met de look, chilipe-per, komijn, 
paprikapoeder en oregano. Voeg er de bouillon bij, samen met de tomatenpuree 
en de tomatenblokjes. Zet het deksel op de pot en laat het geheel een uurtje lang 
rustig pruttelen. Voeg er al roerend de kidneybonen bij, zet er het deksel weer op 
en laat alles samen nog een half uurtje verder pruttelen. Kruid af met peper en 
zout en voeg er de maïs bij. Snijd de paprika’s in fijne reepjes, vermeng ze met de 
salade en giet er wat olijfolie overheen. Schik de chili con carne op een bord en 
serveer met, in aparte kommetjes, de partjes limoen, salade, guacamole en brood. 
Strooi er wat gehakte peterselie overheen.

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.
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1 chilipeper 
1 blik kidneybonen 
3 dl Duroc d’Olives olijfolie
1 eetlepel komijn 
1 eetlepel paprikapoeder 
1 eetlepel oregano 
1 blikje maïs 
200 g guacamole 
1 limoen 
200 g salade 
1 bosje platte peterselie
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Een maand lang zoveel mogelijk lokaal eten en zo lokale produ-
centen steunen, dat is de uitdaging voor mei met de ‘Maand van 
de lokale voeding’. Ben je ambassadeur Lekker van bij ons? Zet 
dan de Maand van de lokale voeding mee in de kijker in je han-
delszaak of communicatie. Laat zien dat je fier bent op lekkers 
van hier: spoor klanten aan lekker te kokerellen met lekkers van 
bij ons, lanceer een leuke actie met je producten of inspireer op 
sociale media met #lekkerlokaal.

Laat zeker weten wat jij onderneemt tijdens de Maand van de 
lokale voeding via voedselverbindt@vlam.be. Elke ambassadeur 
die deelneemt, maakt kans op een waardebon t.w.v. 100 euro 
van Aveve of een plaatselijke hoeveproducent. Het wedstrijdre-
glement en meer info vind je op www.voedselverbindtboeren-
burger.be. 

WEDSTRIJDREGLEMENT MEI MAAND VAN DE LOKALE VOE-
DING
Artikel 1: Organisator en reglement
Deze wedstrijd, zonder aankoopverplichting, wordt georgani-
seerd door VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en 
Visserijmarketing vzw), waarvan de maatschappelijke zetel 
gevestigd is in de Koning Albert II-laan 35 bus 50 in 1030 
Brussel, met KBO-nr. 0454 423 323 en RPR Brussel, hierna 
genoemd ‘de Organisator’. Dit wedstrijdreglement bevat de 
voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelne-
mers aan de wedstrijd die de organisator via www.voedselver-
bindtboerenburger.be organiseert. Deelname aan deze wed-
strijd impliceert de volledige aanvaarding van alle bepalingen 
van onderhavig reglement.

Het reglement is vrij toegankelijk op de website www.voedsel-
verbindtboerenburger.be. De deelnemers die de lijst met de 
winnaars of een kopij van het huidige reglement wensen te 
ontvangen, moeten samen met hun schriftelijke aanvraag een 
voldoende gefrankeerde en aan hen zelf geadresseerde omslag 
opsturen naar VLAM, Koning Albert II laan 35, bus 50, 1030 
Brussel, t.a.v. Leen Jolling, of via leen.jolling@vlam.be.

Artikel 2: Deelnemers
De wedstrijd staat open voor alle ambassadeurs Lekker van bij 
ons zoals geregistreerd op www.voedselverbindtboerenburger.
be of voor al wie zich voor 31 mei 2022 (23:59:59) aanmeldt als 
ambassadeur Lekker van bij ons, met hoofdverblijfplaats in 
België op voorwaarde dat ze meerderjarig zijn, met uitsluiting 
van iedereen die werkzaam is voor de Organisator of voor 
ondernemingen die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks bij de 
creatie en organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, alsook 

met uitsluiting van alle gezinsleden (d.w.z. mensen die dezelfde 
hoofdverblijfplaats hebben) van deze uitgesloten categorieën.

Artikel 3: Wedstrijd
De wedstrijd verloopt via www.voedselverbindtboerenburger.
be. De wedstrijd start op zondag 1 mei 2022 (00:00:01) en stopt 
op dinsdag 31 mei 2022 (23:59:59). Enkel de deelnames ontvan-
gen uiterlijk op dinsdag 31 mei 2022 om 23:59:59 worden in 
aanmerking genomen. In geval van betwisting omtrent de tijdig-
heid van een inzending geldt het tijdstip dat door de server van 
de Organisator werd geregistreerd.

De deelnemer dient:
Actief deel te nemen aan de Maand van de lokale voeding (mei 
2022), d.m.v.
Promoties of acties met lokale producten en/of
Samenwerkingen met lokale handelaars/producenten en/of
Reclame met het campagnebeeld te vinden via https://www.
vlaanderen.be/vlam/digitale-toolkit (on- en offline) en/of
Aanpassing van de menukaart (lokale ingrediënten) en/of
Inkleding van de zaak met promomateriaal of lokale bloemen 
en/of
Een andere actie die past in de opzet van de Maand van de 
lokale voeding (na goedkeuring door organisator).
Die deelname dient gemeld te worden via voedselverbindt@
vlam.be tijdens de aangegeven tijd hierboven. Als het om 
fysieke promotie gaat d.m.v. affiches, inkleding e.a. dient er 
beeldmateriaal bijgevoegd te worden. Er kan 1x deelgenomen 
worden per ambassadeur Lekker van bij ons.
De deelnemers worden door een intern panel beoordeeld op 
vlak van originaliteit en inspanning. De winnaars zijn de 10 deel-
nemers die het beste scoren.

Artikel 4: Prijs
De wedstrijdprijs omvat per winnaar één bon ter waarde van 100 
euro bij een lokale hoeveproducent (overeen te komen met de 
Organisator) of Aveve. De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of 
andere voordelen in natura.
De wedstrijdorganisator kan op elk ogenblik om productionele 
of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegin-
gen of andere redenen van overmacht, een wedstrijdproduct 
annuleren of wijzigen.
De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan 
wedstrijden georganiseerd door VLAM vzw voor een bepaalde 
periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de  deelne-
mingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een 
deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd.

De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met 
betrekking tot een prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk 
gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die 
(on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een 
prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt 
toegekend.

Artikel 5: Winnaar
De winnaars worden na de Maand van de lokale voeding (in juni 
2022) op de hoogte gebracht via e-mail. In het geval een van de 
door de deelnemer opgegeven contactgegevens niet blijkt te 

Doe in mei mee aan de Maand van de lokale voeding
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stroken met de realiteit, kan dit voldoende reden zijn om de 
deelnemer - ook als winnaar – van de wedstrijd uit te sluiten.

Artikel 6: Verloop wedstrijd
De praktische opvolging van de wedstrijd en de verwerking van 
de deelnames zal gebeuren door de Organisator. De Organisator 
houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd, waar-
van de uitslag onherroepelijk en bindend is en niet kan worden 
aangevochten om welke reden dan ook. Over de deelname en 
het verloop van de wedstrijd wordt géén correspondentie 
gevoerd (briefwisseling, mails noch telefoongesprekken).

Artikel 7: Sancties
Bij schending van het wedstrijdreglement, poging tot fraude of 
pertinente oneerlijkheden, wordt de deelnemer uit de wedstrijd 
ontzet en kan niet opnieuw worden deelgenomen, indien de 
wedstrijdperiode van de wedstrijd nog loopt.
Meervoudige deelname van éénzelfde speler in dezelfde periode 
door middel van verschillende elektronische adressen, identitei-
ten of welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder 
voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer 
aan de wedstrijd tot gevolg. Geen enkele klacht hieromtrent zal 
worden aanvaard. Georganiseerde en/of collectieve deelnames 
aan de wedstrijd i.c. meervoudige deelnemers op hetzelfde 
adres zullen als een misbruik worden beschouwd en de automa-
tische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbon-
den deelnames.

Artikel 8: Aanvaarding reglement
Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers 
zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van 
huidig reglement. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van 
dit reglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige 
beperking te aanvaarden. Hoe dan ook is iedere betwisting 
omtrent het reglement en de wedstrijd uitgesloten.
Artikel 9: Overdracht van intellectuele eigendom
Alle deelnemers geven een ongelimiteerd gebruiksrecht op alle 
intellectuele eigendomsrechten die rusten op de inzending aan 
de organisator vanaf het ogenblik van inzending.
Artikel 10: Vrijwaring tegen rechten van derden
Deelnemers verklaren middels deelname aan deze wedstrijd 
uitdrukkelijk dat zij alle auteurs- en intellectuele eigendomsrech-
ten van de inzending bezitten en vrijwaren de Organisator tegen 
iedere aanspraak door derden.
Stockafbeeldingen mogen derhalve niet worden ingezonden. 
Afbeeldingen waarop mogelijk rechten rusten van derden 
(bekende Vlamingen, kunstenaars, fotomodellen, etc.), maar 
ook beledigende, discriminerende, seksueel getinte, geweld 
verheerlijkende of leed uitbeeldende foto’s zijn uitgesloten van 
deelname.

Artikel 11: Privacyvoorwaarden
Overeenkomstig de wijze omschreven in de privacyverklaring op 
de website www.voedselverbindtboerenburger.be worden vol-
gende persoonsgegevens van de deelnemers bijgehouden:
Naam en voornaam
Adres
E-mailadres
Deze gegevens worden opgenomen in een bestand bestemd 
voor de wedstrijdadministratie (Om contact met u te kunnen 
nemen aangaande uw deelname en/of desgevallende prijs, Voor 

identificatie van de winnaar evenals voor de eventuele publica-
tie van de naam, voornaam, woonplaats en ingezonden beeld-
materiaal in de pers en op de website van de winnaar. De deel-
nemer gaat eveneens akkoord met deelname aan een fotografi-
sche of audiovisuele reportage, zonder recht op bijkomende 
vergoedingen bij winnen van de wedstrijd.).
De deelnemer bevestigt bij deelname dat hij/zij kennis heeft 
genomen van deze privacyvoorwaarden en de privacyverklaring 
(inbegrepen de rechten die de deelnemer heeft) op de voor-
melde website van de organisator en de deelnemer geeft toe-
stemming voor de voormelde verwerking van de persoonsgege-
vens.

Artikel 12: Bevoegde rechtbanken
Dit wedstrijdreglement werd opgesteld naar Belgisch recht. In 
voorkomend geval zijn de Nederlandstalige rechtbanken van het 
arrondissement Brussel bevoegd.

Artikel 13: Beschikbaarheid
De wedstrijd is geldig in België en is in principe 24 uur op 24 
beschikbaar. De organisator behoudt zich echter het recht voor 
het computersysteem tijdelijk te onderbreken om technische 
zaken te regelen noodzakelijk voor de goede werking van de 
wedstrijd en de bescherming van het systeem en de gegevens. 
De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de 
wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de wedstrijd voortijdig te 
beëindigen om organisatorische redenen, zonder dat de deelne-
mer enige aanspraak jegens organisator kan doen gelden.
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Focus op… Listeria
Listeria, wat is dat?
Listeria monocytogenes, meestal kortweg listeria 
genoemd, is een ziekteverwekker die zich in voeding 
kan nestelen en die leidt tot listeriosis, een zeldzame 
maar ernstige ziekte met hoge sterftecijfers. Ze is 
verantwoordelijk voor 25 % van de overlijdens door 
voedselbesmettingen*1 . Minstens één op vijf perso-
nen die listeriosis oplopen, sterft hieraan. Wegens de 
ernst van dit gezondheidseffect is het essentieel zich 
te informeren over listeria om de besmettingsrisico's 
te ontlopen. 

Wat zijn de symptomen van een listeriosis?
Listeria is een unieke bacterie in haar soort, met een 
incubatietijd die varieert tussen 3 dagen en 2 maan-
den. Anders gezegd: de symptomen kunnen opdui-
ken vanaf 3 dagen tot 2 maanden na opneming in 
het organisme.
Mensen in goede gezondheid ervaren 'slechts' goed-
aardige symptomen, te vergelijken met die van griep: 
koorts, spierpijn en occasionele maag- en darmklach-
ten zoals misselijkheid of diarree. 
Bejaarden en foetussen van zwangere vrouwen zijn 
de meest kwetsbare individuen. Een moeder kan 
haar baby besmetten tijdens de zwangerschap en 
daarmee een miskraam of een voortijdige geboorte 
veroorzaken.

Hoe wordt de listeria overgedragen?
Voedingswaren kunnen tijdens het hele proces vanaf 
de boerderij tot op tafel besmet geraken met de lis-
teria: in de productieomgeving, tijdens de transfor-
matie of manipulatie of bereiding in de detailver-
koopzaak, of in de keuken van de consument (ILSI, 
2005).
De bacterie multipliceert zich in voeding bij tempera-
turen tussen 1 en 45°C. Ze kan dus ook overleven en 
zich vermenigvuldigen bij koelkasttemperatuur 
(+4°C). Ze is zelfs bestand tegen invriezen, maar niet 
tegen koken. 

Bepaalde voedingswaren zijn vatbaarder voor 
besmetting dan andere: gerookte zalm en charcute-
rie in sneetjes, paté, vleessla, vissla, rauwe melk en 
kaas van rauwe melk, gehakt.

Hoe beperken we het risico van
listeriabesmetting? 
Preventie is essentieel om besmettingsrisico's te 
vermijden. De risico's dreigen immers altijd en over-
al. Het is moeilijk om deze besmetter totaal uit te 
schakelen. De doelstelling moet dus zijn om een zo 
doeltreffend mogelijke controle uit te oefenen, 
vooral daar waar de bacterie gebruiksklare en 
gekoelde gerechten kan aantasten. 
De controle op listeria steunt op opsporing en 
beheer van risicozones. Het dagelijks gebruik van 
enzym-oplossingen maakt een grondige reiniging 
van werkoppervlakken, vloeren en vloerafvoerput-
jes mogelijk. 
Er moet ook bijzondere aandacht gaan naar 
beschadigde uitrustingen, scheurtjes, barsten, klo-
ven en holtes. En tot slot is toezicht vereist op 
zones die veeleer occasioneel gereinigd worden: 
muren, koelkasten en diepvriezers.

Kruisbesmetting
Listeria wordt vernietigd door de gebruikelij-
ke processen: pasteurisatie en koken van 
voedingswaren. Er kan echter nog besmet-
ting plaatsvinden ná het kookproces, bijvoor-
beeld door contact met niet-gepasteuriseer-
de eetwaren of met niet-ontsmette uitrusting 
(koelkast) of gereedschappen, of door 
gebrekkige hygiëne van het personeel. 

Wilt u meer weten en de besmettingsrisico's terug-
schroeven? Neem dan contact op met onze hygië-
ne-expert Ayman Amin: 0473/96.36.68.

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

*1 France 2008-20013. Van Cauteren et al, Emerging Infectious Diseases



* Geldig in België op alle leveringen vanaf 01/04/2022 tot en met 30/04/2022.

PROMO

1 DOOS SANI-HAND

GRATIS*

bij aankoop van  
1 DOOS
Enzymousse + OF
Degres-L +
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BESTELFORMULIER KONIJN

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

BESTELFORMULIER WITLOOF

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

ONTDEK MEE WAT 
KONIJN TE BIEDEN HEEFT

VOOR EEN WEEK
VOL WITLOOF

EEN WEEK VOL 
WITLOOF

Beste slager,
Je vond al je nieuwste affiche van 
VLAM, het Vlaams Centrum voor 
Agro- en Visserij-marketing dat pro-
motie voert rond de Vlaamse land-
bouw- en visserijsector. Met deze 
affiche willen we niet alleen promo maken voor witloof, 
maar ook bewijzen dat vlees en witloof een match made in 
heaven zijn. 

Maar waarom ontvang je dit affiche nú? Dat is eenvoudig: tij-
dens de week van 1 t.e.m. 7 februari vieren we de Week van 
het Witloof, waarbij deze Belgische groente extra in de spot-
lights wordt gezet. Door de affiche op te hangen, ondersteu-
nen we de lokale telers. Bovendien tonen we ook nog eens 
een verrassende combinatie met vlees, waardoor mensen 
meteen weten wat klaar te maken.

Dankzij de QR-code onderaan de poster komen je klanten 
trouwens meteen op het recept terecht: zo weten ze wat te 
bestellen en dat ze witloof bij hun vlees kunnen klaarmaken. 
Promotie voor zowel jouw vlees als voor witloof, dus. 

Je kunt de affiches ophangen in je etalage, tegen je raam of 
tegen de toog. Zo valt die zeker op en hebben je klanten de 
kans om de QR-code te scannen. 

Smakelijk! 

VAN MAANDAG TOT FEESTDAG
Konijn doet denken aan traditionele stoofpot-
ten uit grootmoeders keuken. Denk aan konijn 
met pruimen of konijn gecombineerd met tra-
ditionele Vlaamse streekproducten. Heerlijk! Alleen, er zijn nog 
zoveel andere mogelijkheden. Van exotisch getinte gerechten, 
een snelle hap uit het vuistje tot heerlijk comfort food… Konijn 
is een allround lekkernij waarmee haast alles mogelijk is: een 
stoofschotel, een springroll, wrap, tajinegerecht, een slaatje enz. 
Hoog tijd dus om dit smaakvolle stukje vlees te (laten) heront-
dekken!

KONIJN, VOOR ALS HET WAT LICHTER MAG ZIJN.
Konijn biedt veel voedingsstoffen voor relatief weinig calorieën. 
Een portie konijn van 100 gram levert gemiddeld zo’n 145 kcal 
en 8 gram vet. Een bout levert het magerste vlees, terwijl het 
voorkwartier (schouder met karkas) wat meer calorieën en vet 
bevat. Daarnaast is konijn rijk aan hoogwaardige eiwitten, vita-
mine B12, ijzer en selenium en een goede bron van vitamine B6 
en zink. In vergelijking met veel andere vleessoorten is konijn 
ook een bron van omega 3-vetzuren. Kortom, ook op gebied 
van een gezonde voeding is konijn een goede keuze.

FOLDER MET RECEPTEN VOOR ELKE DAG
Inspireer jouw klanten met dagdagelijkse recepten met konijn 
via onze handige folders. Je kan het pakket van 100 folders 
gemakkelijk aanvragen via het bestelformulier hieronder dat je 
per mail terugstuurt naar carine.vos@landsbond-beenhouwers.
be. Verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
Voor meer informatie over konijn en extra recepten, bezoek 
onze website www.lekkervanbijons.be/konijn.
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Philippe Bouillon, medevoorzitter van de Koninklijke 
Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van 
België overhandigde op zondag 27 maart, in naam van de 
hele slagersgemeenschap, een cheque van 1000 euro aan de 
10 slachtoffers – leden van de watersnood in juli 2021.

In La Roche-en-Ardenne, bij de medevoorzitter van de 
Koninklijke  Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en 
Traiteurs van België, kwamen op zondag 27 maart heel wat 
beenhouwers bijeen om de slachtoffers van de watersnood in 
juli laatstleden een hart onder de riem te steken.

Deze regio werd zwaar getroffen door de overstromingen van 
juli 2021. De leden die hier wonen en werken verloren in één 
klap een deel van of hun hele hebben en houden.

Om hun leed te verzachten deden de voorzitters van onze 
nationale beroepsorganisatie, via onze vakbladen, een oproep 
tot solidariteit. Uit alle hoeken van het land stroomden de cent-
jes toe.  Om tot een gift van € 1000 per getroffen lid te komen, 
deed de nationale beroepsvereniging ook een duit in het zakje. 

Philippe Bouillon: Ik ben verheugd dat de steunbetuigingen 
zowel uit het Noorden als het Zuiden van het land kwamen en 
wens iedereen van harte te bedanken voor de vrijgevigheid in 
de geest van broederschap binnen ons beroep. 

Alhoewel wij er ons terdege bewust van zijn dat deze gift niet 
alle zorgen en problemen zal oplossen, hopen wij wel dat wij 
de getroffenen  hiermee de moed geven om verder te gaan. 

Wij wensen u allemaal heel veel succes in uw ondernemingen 
en op persoonlijk vlak, aldus de heer Bouillon. 

Gift Landsbond



RABARBER

De stelen van verse rabarber moeten hard en stevig aanvoelen. 
De kleur van de stelen kunnen variëren van geheel groen tot 
rood. De groene zijn iets zuurder van smaak, maar zeker even 
lekker als de rode.

BEREIDING
Snijd de bladresten en de onderste harde stukken van de stelen 
af. Was de stelen en snijd ze daarna in stukjes van 2-3 centime-
ter. Kook de rabarber gaar in 10 minuten. Voeg eventueel suiker 
toe, maar pas na het koken, want dan heb je minder suiker 
nodig. Als de stukken in vezels uit elkaar vallen, is de rabarber 
klaar. Rabarber kan warm of koud worden gegeten of verwerkt 
worden tot compote.

GEZONDHEID
Rabarber is rijk aan voedingsvezels en is een goede bron van 
kalium.

BEWARING
Verse rabarber is ongeveer een week houdbaar in de koelkast. 
Je kan de groente ook invriezen en er zo tot 12 maanden van 
genieten.

KIPPENBOUTEN IN DE OVEN MET RABARBER
Rabarber in een hartig gerecht? Ja hoor! De rabarbar zorgt 
voor de zurige toets die de kippenbouten helemaal tot hun 
recht doen komen. 

Ingrediënten
4 kippenbouten
0,50 knoflookbol
4 stengels rabarber
2 citroenen
4 sjalotten
4 takjes citroentijm
100 g cashewnoten

2 el olijfolie
peper
zout

Voor de marinade:
200 ml sojasaus
2 el sesamolie
1 dl honing
1 limoen (sap)
1 citroen (sap)
300 g zilvervliesrijst

Bereiding
Maak de marinade:
Zet een pannetje op het vuur met de sojasaus, honing, sesam-
olie, limoen- en citroensap en laat op een zacht vuurtje binden.
Maak de rabarber schoon, snijd in stukken en roer onder de 
marinade.
Maak de kippenbouten klaar:
Verwarm de oven voor op 200°C.
Kruid de kippenbouten met peper en zout. Zet een pan op het 
vuur met wat olijfolie en schroei de kippenbouten langs beide 

De rabarberplant is een stengelgroente. De struikachtige plant heeft grote groene bladeren en 
groen-rode lange stengels. De friszure groente wordt voornamelijk verwerkt tot compote of zoete 

nagerechten, waardoor rabarber meer aanleunt bij fruit, maar het is wel degelijk een groente. 
Alleen de stengels zijn eetbaar, de bladeren bevatten een giftig zuur.
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GROENTE VAN DE MAAND
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kanten.
Pel de sjalotten en snijd overlangs in de helft. Schik de bouten 
in een ovenschotel, overgiet met de marinade en rabarber. Duw 
er de takjes tijm, sjalotten en knoflookteentjes tussen.
Dek af met een vel aluminiumfolie en gaar de kip in de oven 
gedurende +/- 30 minuten.
Ondertussen:
Rooster de cashewnoten, laat afkoelen en hak grof.
Kook de rijst gaar.
Afwerking:
Haal de kippenbouten uit de oven, werk af met enkele takjes 
citroentijm en de fijngehakte cashewnoten. Serveer er de rijst 
erbij.

BAGUETTE MET PASSENDALE CLASSIC EN 
RABARBERCOMPOTE 

Ingrediënten
2 sneetjes Passendale Classic kaas
0,50 stokbrood
1 el rabarbarcompote
1 radijs
lente-ui
20 g sla
1 komkommer

Bereiding
Besmeer de helft van de baguette met 1 eetlepel rabarbercom-
pote, beleg met lollo verde en enkele schijfjes komkommer.
Beleg met 4 halve sneetjes Passendale kaas.
Garneer met plakjes radijs en pijpajuin.

Klaar om aan te vallen !

APPELGALETTE MET ROZEMARIJN EN 
RABARBERCONFITUUR
Ingrediënten
Voor het deeg
200 g bloem
140 g boter
5 el water
2 el suiker
1 el rietsuiker
60 g amandelpoeder
1 eidooier

Voor de vulling
2 appelen
2 el suiker (ultrafijn)

200 g rabarber
1 snuifje grof zout
1 citroen (sap)
40 g pecannoten
2 takjes rozemarijn

Bereiding
Verwarm de oven voor op 190°C. Bekleed een bakplaat met 
een vel bakpapier.
Laat de boter op kamertemperatuur komen.
Snijd het loof van de rabarber, snijd in stukjes en verwarm in 
een steelpannetje, samen met de confituursuiker. Kook op 
zacht vuur in totdat je een jam verkrijgt. Haal van het vuur en 
laat afkoelen.
Doe de bloem, zout, boter (in blokjes), suiker, snuifje zeezout 
en het water in een mengkom of keukenmachine en kneed tot 
een deeg.
Wikkel het deeg in een vel huishoudfolie en laat nog even rus-
ten in de koelkast.
Spoel de appelen en snijd in flinterdunne plakjes, eventueel 
met behulp van een mandoline. Besprenkel met citroensap.
Bestuif je werkvlak met bloem en rol het deeg uit met een 
deegrol tot een grote, ronde lap van ongeveer 5 mm dik. Leg 
op de bakplaat.
Bestrooi het grootste deel van het deeg met amandelpoeder 
en bestrijk met rabarberconfituur. Blijf ongeveer 5 cm van de 
randen.
Beleg met de appelplakjes en vouw de rand van het deeg om 
naar binnen net over de appeltjes.  Klop de eidooier los en 
bestrijk daarmee de randen van het deeg. Bestrooi de randen 
van de galette met de grove rietsuiker.
Hak de pecannoten en de rozemarijn grof en bestrooi de galet-
te ermee.
Bak de galette 50 tot 55 minuten in de voorver-
warmde oven.
Haal uit de oven en serveer warm of koud.
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Op 2 april zijn in theater hotel De Oranjerie in Roermond de 
nationale en internationale prijzen van de gerenommeerde 
slagersvakwedstrijd van de Confrérie des Chevaliers du Goute 
Andouille uitgereikt. 

Na een noodgedwongen periode van 2 jaar, waarin vanwege 
coronamaatregelen geen grote evenementen konden plaats-
vinden, werden dit jaar de ruim 50 prijzen uitgereikt aan deel-
nemers uit 7 Europese landen. De prijzen werden uitgereikt 
tijdens een diner-dansant waarbij, naar mate de avond vor-
derde, de te winnen titels aansprekender werden.

De vakwedstrijd, die begin februari gehouden werd bij SVO in 
Eindhoven, kende een groei van 15% in het aantal ingezonden 
producten. De 800 ingezonden producten, verdeeld in 10 ver-
schillende categorieën leverden uiteindelijk nationale en inter-
nationale titels op.

De strijd om het Belgisch kampioenschap was er één als nooit 
tevoren. Met name de resultaten van slagerijen uit de regio 
Turnhout lagen dicht bij elkaar. In een straal van 18km bleek de 
onderlinge afstand in gemiddelde score slechts 0,4 punt te 
zijn. De presentatoren van de prijsuitreiking bleven hier meer-
maals op wijzen.

Slagerij Erwin Dockx (Turnhout) behaalde met glans het 
Nationaal kampioenschap in de categorie rauwe/gerookte 
hammen. De beste barbecueworst werd ingezonden door sla-
gerij Ceursters-Daneels (Oud-Turnhout). 
Beide producten waren van ongekende kwaliteit.

Laat op de avond werden de Nationale titels verdeeld. De 
strijd, geleverd na inzenden van minimaal 10 producten in 5 
verschillende categorieën, werd uiteindelijk beslist in een close 
finish.

1e Nationaal Kampioen België: Keurslagerij Jeroen en Joyce 
(Avelgem)
2e Nationaal Kampioen België: Sterslagerij Sven Hofkens 
(Merksplas)
3e Nationaal Kampioen België: Slagerij Geert, Wendy & zonen 
(Retie)

Tijdens de prijsuitreiking was er nog een kleine extra wedstrijd 
in de vorm van een proeverij. Deelnemende producten waren 
Alpaka ham uit Duitsland, Runderlende uit Nederland en een 
Duvelpaté ingezonden door Slagerij Geert, Wendy & Zonen uit 
Retie.

De gasten, vrijwel allen slager, keurden ‘hun eigen vlees’. 
Verrassende en nipte winnaar was de Belgische inzending uit 
Retie. De eindwinnaar om het internationale kampioenschap 
werd gewonnen door de firma Reck uit Möhrendorf (D). Als 
Europees kampioen gaat hij met zijn team in september deel-
nemen aan de wereldkampioenschappen in Sacra-mento 
(USA)

Proficiat aan onze leden die hebben deelgenomen aan deze 
wedstrijd. Hopelijk zien we volgend jaar nog een toename in 
het aantal deelnemende slagers.

REGIONAAL ANTWERPEN
Slagerswedstrijd van de Confrérie des Chevaliers du Goute Andouille
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Varkensvlees met 
liefde ge(s)maakt

Puur, eerlijk varkensvlees,  
gemaakt in West-Vlaanderen. 

En de liefde? Die proef je!

WWW.GLORIUS.BE

Stand

514

Varkensvlees met 
liefde ge(s)maakt

Puur, eerlijk varkensvlees,  
gemaakt in West-Vlaanderen. 

En de liefde? Die proef je!

WWW.GLORIUS.BE

Stand

514
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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

TE KOOP: GOED RENDERENDE BEENHOUWERIJ + WOONST – 
WEGENS PENSIOENLEEFTIJD – REGIO KUST. TEL.: 0478 41 95 28

TE KOOP: TOPSLAGERIJ MET RUIME WOONST. 
HOGE OMZETCIJFERS, NABIJ STATION EN BUSHALTE.  

PRIJS OVEREEN TE KOMEN !  
TEL.: 02/3310063

ZEER GOED DRAAIENDE SLAGERIJ OVER TE NEMEN – REGIO ZUID 
WEST-VLAANDEREN – WEGENS PENSIOEN. VOORWAARDE OVEREEN 

TE KOMEN. TEL.: 0478 71 07 47

TE HUUR: VERNIEUWDE SLAGERIJ MET WOONST – GOEDE LIGGING – 
TROUW CLIËNTEEL – REGIO SCHELDELAND. 

TEL.: 0476482347 

TE KOOP: RECENTE BEENHOUWERIJ TE ASSE.  
GEBOUWD EN TOTAAL INGERICHT IN 2016. BESCHIKBAAR VANAF 

1/1/2022. MEER INFORMATIE VIA INFO@BVINVEST.BE. 
OOK UW HANDELSZAAK/EIGENDOM VERKOPEN?  

BEL VERKOOPKANTOOR B&V INVEST OP 053/70.00.02.

SLAGERIJ OVER TE NEMEN: €49.000-GOODWILL- 
NIEUW MATERIAAL-CENTRUM KORTRIJK- 

GEEN CONCURRENTIE IN DE BUURT 
0498407786

TE KOOP: RECENT 2007 GEBOUWDE SLAGERIJ MET WOONST – 
INSTAPKLAAR – REGIO HASPENGOUW –  

TEL.: 0495/23 02 11

TE KOOP: POPULAIRE SLAGERIJ MET EIGEN TRAITEUR EN HOGE 
OMZET. - REGIO PUURS - ST AMANDS - BORNEM. 

VOOR MEER INFO: OLIVIER.VAN.DER.VOORT@VGD.EU

TE KOOP: GOED RENDERENDE SLAGERIJ – VERKOOP WEGENS 
GEZONDHEIDSREDENEN – GUNSTIGE VERKOOPSVOORWAARDEN – 

REGIO ZUID-WEST VLAANDEREN. 
TEL.: 0476 90 37 31 

 
 

GRAAG STELT ALBERT VASTGOED JULLIE HET HANDELSPAND VOOR 
UITGEBAAT ALS SLAGERIJ MET BOVENLIGGEND APPARTEMENT. DE 
RECENT GERENOVEERDE SLAGERIJ BESCHIKT OVER EEN PRACHTIG 
GERENOVEERDE WINKELRUIMTE, RUIME WERKPLAATS MET AAN-
SLUITENDE OPSLAGRUIMTE.  ALLE LEVERINGEN GEBEUREN HEEL 

EFFICIËNT VIA DE DOODLOPENDE WEG AAN DE ACHTERKANT VAN 
HET PAND. DE INPANDIGE GARAGE MAAKT DE TOEGANG TOT DE 
OPSLAGRUIMTE MOGELIJK. NAAST HET HANDELSGEDEELTE IS ER 

OOK EEN PRIVATE LEEFRUIMTE MET KEUKEN OM OP ADEM TE 
KOMEN TIJDENS DE WERKUREN. BOVEN HET HANDELSGELIJK-

VLOERS IS ER EEN ÉÉNSLAAPKAMERAPPARTEMENT MET TERRAS EN 
ZOLDER OM WONEN EN WERKEN PERFECT TE KUNNEN COMBINE-

REN. DIT APPARTEMENT MET APARTE INGANG IS MOMENTEEL VER-
HUURD. HET PAND LIGT OP 400 METER VAN DE DORPSKERN WAAR-
DOOR DEZE CENTRUMLIGGING COMMERCIEEL GEZIEN ENORM GUN-

STIG IS. INFO : 0800 252 37 - 0470 05 60 60

GOED RENDERENDE SLAGERIJ OVER TE NEMEN!  
DEZE BEENHOUWERIJ LIGT OP EEN INTERESSANTE LIGGING OP 'ONS 

DORP' TE MENEN MET EEN GROTE PARKING VOOR DE DEUR! 
INWERKING MOGELIJK EN TAL VAN TOESTELLEN BIJ DE VERKOOP 

INBEGREPEN! VOOR INTERESSE BEL 0492/47 74 63!

TE KOOP: HANDELSPAND, KORTRIJKSTRAAT TIELT IS EEN 
TOPLIGGING. NU NOG UITGEBAAD ALS BEENHOUWERIJ MAAR KAN 

DIENEN VOOR ANDERE DOELEINDEN. GEEN OVERNAME.  
INTERESSE: 051/ 40 49 52

TE KOOP: GOEDDRAAIENDE SLAGERIJ MET RUIME WOONST - REGIO 
BRUGGE - INSTAPKLAAR - INFO 0493 25 35 80

TE KOOP WEGENS PENSIOEN. MARKTWAGEN 9M VOOR VOEDING +  
4 VASTE STANDPLAATSEN, 5 DAGEN MARKT, AAN DE KUST. 

BREDENE, 2X KNOKKE, WENDUINE EN KOKSIJDE 
CONTACT GEGEVENS : DEBUSSCHERE IVAN 0475/37 50 86

TE KOOP: SLAGERIJ MET RUIME WONING EN TUIN IN CENTRUM MET 
SCHOOL – REGIO DIKSMUIDE – WEGENS GEZONDHEIDSREDENEN. 

TEL. : 051/57 08 28

TE KOOP: GOEDDRAAIENDE SLAGERIJ MET RUIME WOONST 
INSTAPKLAAR EN GEEN OVERNAME 
REGIO BRUGGE - TEL. :0476 94 27 32

MATERIAAL 
TE KOOP: VULBUS 20 L – STEAMER RATIONAL – DIEPVRIES 1500 L – 

KOOKKETEL 300 L- TAFELS. TEL.: 0475 61 52 22

TE KOOP: TWEEDEHANDS GROTE KOOKKETELS. 
TEL.: 0477/666871
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Uw geldende verkoopprijzen voor deze nieuwe verkoopperiode 
moeten worden berekend op basis van de inkoopprijzen van 

bijgaande referentieperiode van 4 weken.

VANAF MAANDAG 2 MEI 2022 

Te gebruiken prijsvorken
REFERENTIEPERIODE

28/03/2022 tot 3/04/2022
4/04/2022 tot 10/04/2022
11/04/2022 tot 17/04/2022
18/04/2022 tot 24/04/2022

Te gebruiken prijsvorken
RUNDVLEES

 Cat Half dier Achterkwartier Voorkwartier

 1 € 7,64 en + € 8,88 en + € 4,15 en +

 2  € 7,12 tot minder dan € 7,64  € 7,75 tot minder dan € 8,88  € 3,70 tot minder dan € 4,15 

 3  € 5,91 tot minder dan € 7,12 € 6,97 tot minder dan € 7,75  € 3,18 tot minder dan € 3,70 

 4  € 4,87 tot minder dan € 5,91 € 6,49 tot minder dan € 6,97 € 2,94 tot minder dan € 3,18

 5 minder dan € 4,87 minder dan € 6,49 minder dan € 2,94

VARKENSVLEES
 Cat. Half dier

 1 € 2,96 en +

 2 € 2,84 tot minder dan € 2,96 

 3 minder dan € 2,84

NIEUWE PRIJSVORKEN VOOR EEN NIEUWE VERKOOPPERIODE

BERICHT AAN ONZE 
CORRESPONDENTEN

Onze volgende uitgave verschijnt op 
29 mei 2022. Alle artikels, medede-

lingen, kleine aankondigingen, 
bestemd voor dit blad, dienen  

uiterlijk in ons bezit te zijn voor 
17 mei 2022. Teksten die na die 

datum toekomen, worden 
verschoven naar de uitgave van  

2 augustus 2022.

DATUM ACTIVITEIT AANWEZIG

WAT DOET DE LANDSBOND?

FAMILIEHOEKJE
OVERLIJDENS

Uit Antwerpen vernemen wij het overlijden 
van de heer Louis Van de Weyer, vader 
van ons lid Peter Van de Weyer en zijn 

echtgenote Karin Van Deyck.

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

31/03/2022 Overleg Bakkersbond I. Claeys

7/04/2022 Overleg MJ Publishing schoolboeken I. Claeys, C.Vos

12/04/2022 Bepork :  Inspiratiewerkgroep Tracy 2,0 C.Vos

14/04/2022 Overleg Bakkersbond I. Claeys

19/04/2022 Raad van Bestuur Belpork C.Vos

21/04/2022 Overleg Saveurs & Méties I.Claeys, Ph. Bouillon, C.Vos

21/04/2022 Overleg Meat Expo I. Claeys, C.Vos

26/04/2022 Vlam : Sectorgroep runderen C.Vos

26/04/2022 Overleg Comeos I. Claeys



INGREDIËNTEN 
(6 schoteltjes van 12 escargots)                                      

6 dozijn escargots uit blik
6 Spaanse tapasschoteltjes (crème brûlée schaaltjes)

720 g (6 x 120 g) zachte roomboter
20 g Verstegen Spicemix del Mondo chimichurri

10 g zout 
Verstegen Tabasco, naar smaak                                         

50 g verse peterselie, gehakt
verse knoflook geperst of Verstegen Knoflook granulaat 

100 g Verstegen Paneermeel blank
50 g pijpajuin, fijngesneden

100 g zongedroogde tomaat, fijngesneden

BEREIDINGSWIJZE 
• Verdeel de escargots over de schaaltjes.

• Meng alle overige ingrediënten onder de boter: 
 1. Meng de boter eerst met de Spicemix del Mondo chimichurri, 

knoflook, paneermeel, verse peterselie, tabasco en zout. 
 2. Roer er dan de pijpajuin en zongedroogde tomaat onder.
 3. Test op smaak en voeg desgewenst wat extra 

Spicemix del Mondo chimichurri of zout toe.
• Verdeel de kruidenboter over de schaaltjes.

• Zet de schaaltjes in de toonbank met enkele escargots duidelijk 
zichtbaar of plaats bij de schaaltjes enkele escargothuisjes.

• Gebruik tabasco jalapeño in plaats van de klassieke rode tabasco. 
• Het recept van de zonnige kruidenboter kan perfect 

als tip om als boter op tafel te zetten.
• Ook heerlijk als kruidenboter bij grill gerechten.

INGREDIËNTEN                             
1 kg T-Bone van lam 

50 g Verstegen World Grill royal mint and rosemary

BEREIDINGSWIJZE 
• Bestrijk de T-bones royaal met de World Grill.

• Presenteer in mooie decoratieve schotel.

 

• Neem mini-aubergines en snij in de lengte doormidden. 
• Maak met een mes ruitsgewijs inkervingen.

• Kruid de vleeskant met zout, Chermoula, Lahtor en bestrijk 
met de World Grill basic seasalt & lampong pepper

• Heerlijk op de BBQ of in de oven.
• Perfect match bij het lam.



INGREDIËNTEN                             
varkenshaasjes, licht gepekeld

plakjes mozzarella 
 gerookt spek, fijngesneden

 Verstegen World Grill mediterrané
 gehakte pistachepitten

gekookte ham               

BEREIDINGSWIJZE 
• Leg de sneetjes spek dakpansgewijs over elkaar.

Voor minieme vetweergave, leg het vetgedeelte over het vorige speksneetje.
• Snij de varkenshaasjes in de lengte, net niet middendoor.

Leg open over het spek.
• Bestrijk de bovenkant met de World Grill mediterrané. 

• Bestrooi met de gehakte pistachepitten.
• Bedek met de mozzarella en strijk deze ook even in met de World Grill mediterrané.

• Vouw de varkenshaas toe en rol stevig in het spek.
• Bind mooi op met katoenkoord en presenteer op schotel. 

Maak met 1 haasje spiesen.

• Varkenshaasje kan zeker ook op zijn geheel op de BBQ. 
Na het garen even laten rusten en mooi versnijden. 

Leg een combi van brochettes en gehele haasjes in de toonbank. 

• Als extra kan je hamsnippers op de kaas leggen & zongedroogde tomaatjes. 
Mozzarella kan je vervangen door een streekkaas, jonge kaas of halloumi.

Voor een verfijnde zachte pekel:

1 kg varkenshaasjes 
15 g pekelmix: zout voor vacuüm zouten 

(1 kg Verstegen Colorozozout + 100 g Verstegen Schinkenlob) 

Varkenshaasjes inwrijven met het zout.
Vacuüm trekken en 3 dagen laten liggen. (halverwege eens omdraaien)

INGREDIËNTEN                             
1 kg kippendijenvlees

rode ui
paprika groen 
paprika rood

limoen
10 g Verstegen Kruidenmix voor shoarma Amsterdam

30 g Verstegen World Grill African sunshine

BEREIDINGSWIJZE 
• Snij de kippendijen in stukjes van ongeveer 2 cm.

• Snij de stukjes ui en paprika net iets kleiner.
• Meng het kippendijenvlees met 

de Kruidenmix voor shoarma Amsterdam.
• Meng daarna met de World Grill African sunshine.

• Maak mooie lange spiesen. 
• Werk de spies af met limoen.

Ideaal voor een deluxe ‘Greek pakket’: 
Verkoop met flatbread of Grieks brood of wraps, pimped hummus en koolsla.

• 
Voor een deluxe kebabspies: 

neem 15 g Kruidenmix shoarma Amsterdam en 
meng met 30 g World Grill basic seasalt & lampong pepper. 



World Grill 
Cajun Louisiana

Cajun is een kookstijl ontwikkeld door de cajun-
acadianen. Acadians zijn Franse kolonisten die in 

het hedendaagse Canada woonden en in 
de 18e eeuw door de Britten gedeporteerd werden 
naar Louisiana. Ze vermengen daar hun traditionele 

kooktechnieken met Spaanse, Franse en 
West-Afrikaanse invloeden.

Heerlijke frisse en pittige smaken.

Uiterst geschikt voor grill, bbq en oven.

Taste the world

Deze World Grill brengt de ‘tandoor’ tot leven.  
Dit is een Indische kleioven waarin voornamelijk kip 

gebakken wordt. De kip wordt ingestreken  
met een mengsel van peper, komijn, 

garam masala en yoghurt.

Mooie dieprode kleur typerend voor 
de tandoori keuken. Pittig en heel aromatisch. 

Rijke tekening van specerijen en kruiden.  

Uiterst geschikt voor de oven, bbq en stoofpotjes.

World Grill 
Indian Tandoori

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

Verstegen_AD_BB_april2022.indd   1Verstegen_AD_BB_april2022.indd   1 18/03/2022   09:5218/03/2022   09:52


