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Dit nummer is alweer het laatste voor de grote vakantie. 
De eerste jaarhelft is voorbij gevlogen en iedereen kijkt 
uit naar beter weer en een beetje verlof. 

Het was een productieve eerste jaarhelft. De onderwijs-
hervormingen namen, zowel in Wallonië als in 
Vlaanderen, een groot deel van de tijd van onze voorzit-
ters in beslag en worden stilaan afgerond. 

De hervormingen liggen ons nauw aan het hart en niet in 
het minst omdat de vleeswereld meer dan ooit nood 
heeft aan degelijk opgeleid personeel. Heel veel vacatu-
res staan open en worden amper of niet ingevuld. We 
moeten met z’n allen echt inzetten op de promotie van 
het slagersberoep willen we mensen ertoe aanzetten om 
in de slagerij te komen werken of een eigen slagerij op te 
starten. 

De voordelen van werken in de vleeswereld zijn nocht-
hans legio: werkaanbod te over; creativiteit gevraagd; 
loon naar werken; groeimogelijkheden in overvloed; wer-
ken in familiale sfeer etc... en toch blijft onbekend onbe-
mind. 

In dit nummer

De Landsbond heeft de overheid al dikwijls gevraagd om 
ouders mee te overtuigen om hun kinderen naar de vak-
school te laten gaan. Dat het tij moet gekeerd worden en 
dat het geen zin heeft om het watervalsysteem in het 
onderwijs in zwang te houden, zodat alleen gedestinte-
resseerde leerlingen in het beroepsonderwijs terecht 
komen, weet ondertussen iedereen. 
Hopelijk doet de volgende minister van onderwijs hier 
daadwerkelijk iets aan.

Op de Landsbond blijven we vechten voor meer erken-
ning voor de ambachtelijke slagers. Het succes van DE 
WEEK VAN DE SLAGER 2019 bewees eens te meer dat 
onze ambachtelijke slagers steeds meer hun steentje bij-
dragen om het slagersvak zelf te promoten in hun eigen 
regio. En daar zijn we bijzonder fier op. Jaar na jaar zijn 
er meer slagers die meedoen aan DE WEEK VAN DE 
SLAGER waardoor de actie meer aandacht krijgt en wie 
weet werd er hier en daar de kiem gelegd voor de liefde 
voor het slagersvak. 

Op vlak van promotie is er nog meer goed nieuws. Piet 
Huysentruyt is het nieuwe gezicht van de vleescampag-
nes VLAM. Op onze website kan u de laatste nieuwe film-
pjes die gemaakt werden door VLAM in opdracht van de 
sectorgroepen vlees - waartoe de Landsbond ook 
behoort - downloaden. 
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Op onze vraag liet VLAM de filmpjes ondertitelen 
zodat jullie ze kunnen gebruiken op het winkelscherm. 
Met Piet Huysentruyt in de hoofdrol wordt het wach-
ten in de winkel wellicht iets aangenamer voor uw 
klanten. Download de filmpjes op onze website bb-bb.
be onder rubriek filmpjes voor in de winkel.

Naar aanleiding van de vele vleesschandalen en het 
fakenews rond vlees besloot VLAM, in opdracht van 
de vleessector, position papers te maken zodat men-
sen uit de vleeswereld de kritiek op vlees kunnen 
weerleggen. 

Echte wetenschappelijk onderbouwde argumenten 
geven u de kans om op die manier critikasters de 
mond te snoeren. 

Deze position papers zullen we in de vier volgende 
vakbladen publiceren. Gebruik deze wetenschappelijk 
onderbouwde studies om uw klanten op de hoogte te 
brengen/houden van de inspanningen die de vleeswe-
reld doet voor het milieu en onze omgeving of lees de 
studie gewoon om op de hoogte te zijn van wat de 
wetenschap u te vertellen heeft over vlees.

Veel leesplezier en een goede zomerverkoop!

Carine vos
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Een paar weken geleden viel ons de eer te beurt een 
nieuwe bestuursperiode in te leiden. Wij hopen de 
taak van voorzitter waardig in te vullen de komende 
jaren en zullen er alles aan doen om ons prachtig 
beroep overal en altijd te verdedigen en te promoten.

Wij willen bij deze Jean-Luc Pottier nogmaals van 
harte bedanken voor zijn 12-jarige onbaatzuchtige 
inzet als covoorzitter van onze nationale beroepsfede-
ratie. 

In Vlaanderen ronden we stilaan de onderwijshervor-
mingen af. De hervormingen zullen er voor zorgen dat 
leerlingen vanaf de eerste graad kunnen kiezen om 
een beroep aan te leren. 12-jarigen zullen in de toe-
komst het slagersvak kunnen aanleren in onze gespe-
cialiseerde slagersscholen waar vakbekwame leraars 
de opleidingen verzekeren. 

Wij hebben er alles aan gedaan om degelijk onderwijs, 
afgestemd op de noden van de arbeidsmarkt, maar 
ook op de kwalificaties van de leerlingen, te behou-
den. Goed onderwijs is immers uiterst belangrijk voor 
de overleving van het slagersambacht. 

Sinds 3 jaar vechten wij ook in Wallonië voor de 
terugkeer van het technisch onderwijs voor slagers. 
Wij zijn dan ook bijzonder blij te kunnen aankondigen 
dat we op het kabinet van Mevrouw Schyns een over-
eenkomst ondertekend hebben om het technisch 
onderwijs voor slagers vanaf september uit te rollen. 
Het nieuwe schooljaar wordt de 3-jarige slagersoplei-
ding op technisch niveau opnieuw gegeven op de site 
van Itca Namen, Suarlée. 

Wij wensen alle leerlingen en toekomstige onderne-
mers veel geluk met hun slagersopleiding die, mede 
door de inbreng van de nationale beroepsfederatie, 
meer in overeenstemming zal zijn met de vereisten 
waaraan een ambachtelijke slager de dag van van-
daag moet voldoen.

Op 26 mei zijn we met z’n allen gaan stemmen. Op 
het ogenblik dat wij dit schrijven zijn de teerlingen al 
geworpen. Wij hopen dat de regeringen van de ver-
schillende regio’s coherent zullen zijn en maatregelen 
zullen nemen die goed zijn voor het ondernemerschap 
in ons land. Op die manier kunnen wij vooruit gaan 
met onze ondernemingen en projecten. 

De voorjaarsinfoavonden in Vlaanderen verlopen 
goed. Heel wat leden zijn bijzonder verrast door de 
presentatie van de studie uitgevoerd door de 
Universiteit van Hasselt in opdracht van Frigomil. Zij 
die de uiteenzetting gehoord hebben, hebben er ook 
daadwerkelijk iets van opgestoken. 

Ook de info rond de wetgeving en het gebruik van 
freon werd door de leden geapprecieerd. We zijn 
meer dan ooit bezorgd om het milieu en de impact 
van menselijke activiteiten op de huidige opwarming 
van de aarde. In onze sector wordt er heel veel geïn-
vesteerd in een beter milieu. Een goede balans tussen 
milieu en werk is immers essentieel voor de toekomst 
van de ambachtelijke beenhouwerij. De Landsbond zal 
dan ook blijven inzetten op deze thema’s.

Alle leden die op reis vertrekken in de zomerperiode 
wensen wij een prettige vakantie.
Collega’s die open blijven of die zich in de toeristische 
regio’s van dit land bevinden, wensen wij een goed 
barbecueseizoen en een schitterende zomerverkoop. 

Wees trots op onze ambachtelijke producten en op 
uw werk en promoot het ambachtelijke kwaliteitsvolle 
assortiment bij uw klanten, maar zeker ook bij de toe-
risten of toevallige passanten uit alle regio’s. Voor hen 
kan dit een eerste kennismaking zijn met het vakman-
schap van de ambachtelijke slager en zijn traditionele 
huisgemaakte producten en smaken.

Fijne zomerperiode!

De voorzitters,
Ivan Claeys en Philippe Bouillon

WOORD VAN DE VOORZITTERS

Philippe Bouillon, covoorzitterIvan Claeys, covoorzitter
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www.mauricemathieu.be

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

RUNDEREN De prijzen zijn aangeduid in EUR/kg

Week 18/2019 Week 19/2019 Week 20/2019 Week 21/2019
Battice Stieren (S) 2,70 - 3,00 2,70 - 3,00 2,70 - 3,00 2,70 - 3,00

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

Brugge Stieren dikbil 2,90 - 3,05 2,90 - 3,05 2,95 - 3,10 2,95 - 3,10

Vaarzen dikbil 2,75 - 3,05 2,75 - 3,05 2,80 - 3,10 2,80 - 3,10

OPMERKINGEN

Week 18/2019 Tendens tot hogere prijzen

Week 19/2019 Grotere aanvoer - vlotte verkoop

Week 20/2019 Kalme aanvoer - stabiele prijzen
Week 21/2019 Kalme aanvoer - stabiele prijzen

Zijn wij verplicht om bij de betaling de verschul-
digde eurocenten af te ronden?
Sinds 2014 mocht u als handelaar vrij kiezen om bij 
cashbetalingen de eurocentjes af te ronden op de 
eindafrekening. 
Vanaf 1 december van dit jaar wordt dit een ver-
plichting.
Voor betalingen met een bankkaart is de afron-
ding geen verplichting maar het is wel toegestaan 
voor zover dit voor de klant duidelijk aangegeven 
is.
Bij het toepassen van de afronding moeten de vol-
gende regels gerespecteerd worden:
– 1 en 2 cent worden verlaagd naar 0 cent
– 3 en 4 cent worden verhoogd tot 5 cent
– 6 en 7 cent worden verlaagd naar 5 cent
– 8 en 9 cent worden verhoogd tot 10 cent

Opmerking: De 1 en 2 eurocenten blijven evenwel 
een betalingsmiddel. U moet ze dus blijven aan-
vaarden. 

VRAAG EN ANTWOORD

Wij vernemen dat soms individuele tafelspitten (vb. bij cow-
boysteak) onder de vorm van een plank aan de klanten mee-
gegeven worden. Het grillen van de levensmiddelen gebeurt 
door middel van een brandpasta. Bij het grillen kunnen de 
vlammen en de schadelijke dampen rechtstreeks terechtko-
men op de levensmiddelen.  Dit is schadelijk voor de gezond-
heid en daardoor mag deze pasta niet gebruikt worden voor 
deze toepassing.
Lees dan ook nauwkeurig de 
gebruiksaanwijzing van de 
brandpasta.

PAS OP MET HET GEBRUIK 
VAN BRANDPASTA
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Reportage slagerij, traiteur & 
bistro Vandenbosch, Kermt

Tussen Hasselt en Diest, pal op de gewestweg 
N2, ligt het lieflijke dorpje Kermt met zijn mooi 
dorpsplein en prachtige nieuwe woonkern. 
Hier baten Raf (41), Gijs (43) en Davy (43) hun 
ambachtelijke slagerij annex bistro uit. De 
gebroeders Vandenbosch zijn reeds de derde 
generatie slagers die een eigen slagersbedrijf 
runnen. Raf en Gijs zetten, weloverwogen en met 
plezier, de familietraditie voort en delen de taken in 
hun bedrijf netjes op.
Raf is verantwoordelijk voor het slagerijgedeelte 
en Gijs en zijn partner Davy, die beiden hotelschool 
deden en meer dan voldoende horecaervaring 
hebben, staan in voor de bistro en de traiteurafdeling.
Deze beenhouwerij is een echt pareltje. Je weet niet 
waar je moet kijken als je de aangename winkel 
binnenkomt. Een winkeloppervlakte van meer dan 
150 m² en een hypermodern en kraaknet atelier 
bieden heel wat opties voor de toekomst van dit 
dynamische trio.

VERBOUWING
Gijs: Bij de verbouwing van de winkel hebben we vooral 
geopteerd voor ruimte. We kunnen hier – met een ver-
dubbeling van het winkeloppervlak – een breed assorti-
ment vers vlees, vleeswaren, traiteurgerechten en een 
assortiment aan uitgelezen kazen aanbieden. We heb-
ben ook gekozen voor een afzonderlijke koeltoonbank 
met tappas. Omdat we houden van orde en netheid 
maar ook van gezelligheid moet de winkel dat ook uit-
stralen. Omdat we goed wisten wat we wilden, hebben 
we niet gekozen voor een klassieke winkelinrichter maar 
zijn we in zee gegaan met een architect en aannemer en 
dit vooral om onze eigen inbreng serieus te laten door-
wegen. We gaan regelmatig naar Parijs om ideetjes op 
te doen. Op vlak van inrichting en interieur staat men 
daar toch wat verder dan hier. We hebben daar, maar 
ook elders, zaken gezien die we in deze winkel wilden 
stoppen. Van de tegels tot de wijnrekjes, alles werd door 
ons uitgekozen en uitgezocht. Omdat we nogal eigen-
wijs zijn, en altijd iets willen wat een ander niet heeft, 
kwam het glazen doorkijkraam er in de vloer van de 
wijnafdeling, bij. Dat is echt supertof. Het enige wat blij-
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ook Blonde d’Aquitaine, Angus steak, Simmental, ... aan. 
Voor het varkensvlees gaat de keuze expliciet naar Duroc 
d’Olives. De kwekers stellen dezelfde eisen aan hun vlees als 
wij. Kwaliteit moet je als vakman kunnen garanderen en bij 
onze leveranciers hebben we die zekerheid. Het rundvlees 
komt hier, net als het varkensvlees, in karkas toe. We benen en 
verwerken alles zelf in ons eigen atelier. Een bewuste keuze 
omdat wij op die manier de controle over de versheid in eigen 
handen hebben. 
Op vlak van dry-aged vlees zijn we mee met de laatste trends. 
Het dry-aged vlees dat wij aanbieden wordt in een speciale 
koelcel gerijpt, volgens de regels van de kunst. Vermits we daar 
ook een publiek voor hebben gaan we hierin door. Mensen 
komen naar onze slagerij voor dat tikkeltje extra en dat probe-
ren wij te geven. Onze klanten vinden hier producten die ze 
nergens anders vinden. De toekomst van de ambachtelijke sla-
ger ligt in het feit dat hij zich kan onderscheiden op vlak van 
kwaliteit, versheid en service naar de klanten toe van de groot-
warenhuizen.
Gijs: We hebben er bewust voor gekozen om altijd in de zaak 
aanwezig te zijn. Dat is de reden waarom we geen feestaanne-
ming of bbq ter plaatse doen. Er is meer dan werk genoeg in 
deze zaak zonder dat we nog op verplaatsing zouden gaan 
werken. Dat is zeer tijdrovend en de tijd die je daar insteekt, 
steek je niet in je zaak. 
We zorgen wel dat we onze klanten uitstekend bedienen en 
ondersteunen als ze een feest hebben. Tijdens de feestdagen 
stellen we een menu samen dat onze klanten hier kunnen 
ophalen en in het bbq-seizoen kan de klant altijd kiezen uit een 
uitgebreid bbq-assortiment, gemaakt met heerlijke dagverse 
producten. Ook fondue, gourmet en steengrill worden in eigen 
atelier bereid. Als de bestelling te groot is, leveren we die, als 
service naar de klant, aan huis. Maar daar houdt het op.
Raf: Op een gegeven moment moet je keuzes maken. We heb-

ven staan is uit de oude winkel is de sierschouw die vroeger in 
de living stond. Deze verbouwing was een heuse onderneming 
die door de aannemer in een minimum van tijd gerealiseerd 
werd, waarvoor we hem dankbaar zijn. En we zijn allemaal heel 
erg blij met het reslutaat!

ASSORTIMENT
Raf: We bieden onze klanten een ruim assortiment vers vlees, 
vleeswaren, bereidingen, kazen, soepen etc aan. Praktisch alles 
wordt hier in het eigen atelier gemaakt. Voor rundvlees valt 
onze keuze op Belgisch wit-blauw maar we bieden uiteraard 
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ben lang getwijfeld over het feit of we er 
een slagerij zouden bijnemen of niet. 
Uiteindelijk hebben we gekozen voor dit 
nieuwe concept met de bistro en daar is 
iedereen tevreden mee. Een bijhuis zou 
enorme stress meegebracht hebben en nog 
minder tijd. Ik heb 2 kinderen waarmee ik 
in mijn vrije tijd graag bezig ben. Als je dan 
nog eens tijdens de weekends bbq’s moet 
gaan doen of feestaanneming doet, blijft er 
maar weinig tijd over voor het gezin. Ook 
voor het personeelsteam is onze manier 
van werken een goede oplossing. Ook zij 
hebben op deze manier meer tijd voor hun 
gezin of hobby’s. Het is zeer belangrijk dat 
je de mensen die voor jou werken zich 
goed voelen binnen het bedrijf. En dat stre-
ven wij na.
Gijs: We doen er alles aan om het de klant 
naar zijn zin te maken en spelen in op ten-
densen en nieuwe trends. Dat is de reden 
waarom we een afzonderlijke tapastoon-
bank hebben. Tapas zijn hot. Wij bieden 
onze klanten ook een ruim assortiment 
huisgemaakte charcuterie en salades aan. 
Wij maken volgens traditioneel recept zelf 
gekookte hesp, kip-kap, bloedworst, bacon, 
spek, boterhamworst, vleesbrood, diverse 
soorten paté, ... . Op vlak van traiteur bie-
den wij zowel kant-en klare gerechten als 
broodjes, pastaschotels, etc aan. 

KWALITEIT
Gijs: Slagerij Vandenbosch staat al drie 
generaties lang garant voor KWALITEIT. Wij 
werken volgens de strengste keurings- en 
hygiënevoorschriften (HACCP). 
Wij behaalden in 2015 de “Smiley” van het 
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FAVV. Dit garandeert dat voedselveiligheid en 
hygiëne bij ons topprioriteit is. Opnieuw hebben 
we onze “Smiley” behaald van 2018!
Raf: Bij de verbouwingen werd er bijkomend 
geïnvesteerd in ons machinepark. We doen alles 
zelf hier en staan alle 3 met beide voeten in de 
zaak. Als je gemakkelijker kan werken door te 
investeren in machines moet je dat echt doen. 
Bovendien spaar je zo heel wat personeelskosten 
uit. 

DERDE GENERATIE
Gijs: Onze slagerij bestaat dit jaar 80 jaar. Wij zijn 
de derde generatie slagers binnen onze familie. 
Onze grootvader startte destijds met een beehou-
werij. Mijn vader werkte op verschillende plaatsen 
en ondermeer in een worstenfabriekje alvorens 
van start te gaan met een slagerij. Mama was ver-
pleegster en gaf na verloop van tijd haar job op 
om de klanten te kunnen bedienen in de slagerij. 
Ik genoot een horecaopleiding terwijl mijn broer 
voor slager leerde. Het was dus zo goed als zeker 
dat wij de volgende generatie slagers waren die 
hier hun slagerij zouden uitbaten. In het weekend 
van 14 en 15 juni vieren we onze tachtigste ver-
jaardag en nodigen onze klanten uit om met ons 
mee te vieren. Wij voorzien voor alle klanten een 
gratis goodiebag en uiteraard staan er ook proe-
verijen op het programma. 

BISTRO
Gijs: Van dinsdag tot zaterdag kan men in de bis-
tro een hapje komen eten of een koffietje komen 
drinken. Het aanbod is groot en steeds verzorgd. 
De bistro is vooral het terrein van Davy... al steek 
ik hier ook wel een handje toe. Mijn domein is 
meer de keuken waar ik zorg voor de dagverse 
salades, pasta’s, warme gerechten etc. Ik hou me 
ook bezig met het uitzoeken van de wijnen die we 
in onze wijnstand verkopen. We streven ernaar 
om de klanten een goed wijnassortiment aan te 
bieden tegen een degelijke prijs.
Davy: Mijn horecaopleiding komt hier goed van 
pas. Bij de verbouwing van de winkel, nu 2 jaar 
geleden, wilde iedereen iets speciaals. Naast de 
slagerij werd er een bistro gebouwd met een 
prachtige binnentuin. Het is een mooie realisatie 
en ook de klanten zijn zeer tevreden met het 
resultaat. In de zomer kunnen ze in de binnentuin 
ongestoort en volledig uit de wind genieten van 
een superontbijt in het zonnetje en in de winter is 
het aangenaam vertoeven in de binnenruimte. 
Gijs: Wij hebben getreacht een oase van rust te 
creëren waar onze klanten op hun gemak kunnen 
ontbijten of lunchen. Ook in deze formules wilden 
we net iets anders doen dan de anderen. Wij bie-
den een ontbijt, geserveerd aan je tafel, aan wat 
wil zeggen dat onze klanten rustig de tijd krijgen 
om eerst te genieten van een glaasje cava, daarna 
van de “gezonde” onderdelen van het ontbijt met 
fruitsla, yoghurt etc om tenslotte over te gaan 
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naar spek met eitjes, lekkere broodjes met charcuterie etc. 
Davy: We houden er aan om geen tijdsdruk te zetten op de 
klanten en iedereen in zijn eigen tempo te laten eten. Ik hou in 
het oog wanneer de volgende stap in het ontbijt kan aangebo-
den worden zodat niemand zich opgejaargd voelt. ’s Middags 
komen er hier heel wat ondernemers uit de buurt lunchen. 
Deze mensen hebben een beperktere tijd en willen binnen een 
bepaald tijdsbestek kunnen eten. Wij bieden hen een heerlijke 
dagverse lunch aan voor een democratische prijs. Tijdens de 
middag moet het voor de klanten vlug gaan, dus dat is voor 
ons een stressyperiode. Na de middag wordt het dan weer rus-
tiger omdat de klanten die dan komen meer tijd hebben. Dan 
kan men hier terecht voor een warme Appelstrudel met roomijs 
en slagroom of een Brusselse wafel met roomijs en slagroom of 
voor een goed kopje koffie of thee. De bistro sluit samen met 
de slagerij. Ik vind het bijzonder leuk om dit nieuwe initiatief 
tot een succes te maken en samen met Raf en Gijs deze onder-
neming verder uit te bouwen.
Gijs: Het is bijzonder leuk om mensen te mogen ontvangen en 
om te zien dat ze genieten van hun ontbijt of lunch. Dat geef 
heel wat voldoening. Daarnaast brengt de bistro toch ook extra 
werk mee en moeten we zorgen dat alles ook daar perfect 
draait.

KLANTEN
Gijs: Wij hebben een gemengd klantenbestand maar wel heel 
veel vaste klanten. Door de verbouwing zijn er nieuwe klanten 
bijgekomen. In de beginperiode waren we bang dat de bistro 
een snel broodjespubliek zou aantrekken maar dat blijkt niet 
het geval. Onze bistro zit alle dagen zowel ’s morgens als ’s 
middags vol. De klanten die we hiervoor aantrekken zijn men-
sen die houden van een degelijke maaltijd met gezonde kwali-

teitsproducten. Wij staan garant voor de kwaliteit en de ser-
vice. Alles komt uit het eigen atelier. De bistro heeft ook het 
voordeel dat we goed rond kunnen werken en dat er niets 
weggegooid wordt, dus ook op verspillingsvlak is dit een vol-
treffer. 

MILIEUBEWUSTE ONDERNEMERS
Davy: Wij zijn denk ik redelijk milieubewust bezig. Bij de ver-
bouwingen werden zoveel mogelijk energiebesparende maatre-
gelen genomen en ook het machinepark is nieuw. We hebben 
bewust plasticverpakkingen geweerd uit onze zaak. We gebrui-
ken bamboeverpakkingsmaterialen nu. Deze zijn niet eens 
zoveel duurder dan plastic maar wel een pak milieuvriendelij-
ker. Onze klanten waarderen deze extra inspanningen. 
Zonnepanelen zijn er nog niet maar wie weet in de toekomst 
kan dat altijd nog.
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SAMENWERKING MET JE FAMILIE
Gijs: Hier verloopt de samenwerking prima. Ik denk dat dat 
vooral komt omdat we elk verantwoordelijk zijn voor een 
afzonderlijk deel van de zaak en elkaar dus niet de hele dag 
voor de voeten lopen. Raf zwaait de scepter in het atelier en is 
de man van de slagerij.afdeling. Ik hou me vooral bezig met de 
keuken en de wijnafdeling. Ik ben best fier op onze wijnstand 
die toch een hele variatie aan wijnen voor alledag in het 
gamma heeft. Bovendien is de presentatie van de wijnstand 
ook heel speciaal met het glazen venster in de grond en de 
decoratie op de onderligende verdieping. Ook daar sta ik voor 
in. We hebben geen etalagist in dienst, dat doen we allemaal 
zelf. 
Davy is dan weer verantwoordelijk voor de bistro en heeft 
meer dan zijn handen vol daarmee. Ook met het personeel 
hebben wij weinig of geen problemen. Overal is er natuurlijk al 
eens iets maar we houden van een open comunicatie en direct 
oppakken van de problemen. Dat werkt best. Onze medewer-
kers weten dat wij, net als zij, hard werken in het belang van de 
zaak. We houden er aan om alles samen te doen, ook met hen. 
Jaarlijks gaan we met z’n allen samen eten om hen te bedan-
ken voor de samenwerking. In het leven is het geven en nemen. 
Als je goed samenwerkt met je team is dat ook in het voordeel 
voor je zaak. We hebben 3 verkoopsters, een kok en een slager 
in dienst en ons team draait prima. Daar zijn we allemaal ont-
zettend tevreden over. Ook voor het personeel is het belangrijk 
dat er genoeg ruimte voor het gezin en ontspanning is. Dat is 
ook de reden waarom we zondag en maandag gesloten zijn en 
de gespreide vakantie ingevoerd hebben met in plaats van 3 
weken vakantie ineens, drie keer een week vakantie gespreid 
over het jaar. Iedereen is daar gelukkig mee en de combinatie 
werk-gezin wordt hierdoor ook aangenamer. Een goede sfeer 
bepaalt mee de uitstraling van je zaak en de klant moet zich 
hier welkom voelen, daar doen we het voor!

Polyester & Inox
Roest en Corrosie vrij

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

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

www.becopanel.be

Winnaars wedstrijd BB05
Brugse Ham

Jambon de Bruges
Slagerij Loeckx, Dworp
Slagerij Callens, Middelkerke
Dirk Van Nechel, Lennik
Nadine Dumoulin, Wingene
Slagerij Ignace en Liliane, Poperinge
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HULPMIDDELEN
Voor de presentatie van panklaar kunnen 
we verschillende materialen gebruiken om 
het product te presenteren. 

 ¬ Toonbankschotels bestaan tegen-
woordig in verschillende uitvoeringen. 
We hebben de keuze uit roestvrij 
materiaal of kunststof. 

Willen we kiezen voor schotels die goed 
de koude geleiden dan kiezen we voor de 
roestvrij schotels. In de handel zijn roest-
vrije schotels te koop die voorzien zijn 
van noppen op de hoeken. Het voordeel 
van deze schotels is dat de schaal en het 
daarop liggende vlees niet bevriest. 
Waarom niet werken met de gastronoom-
bakken om te presenteren?
Bij de kunststofschotels hebben we de 
keuze uit diverse kleuren. De tijd van de 
witte schotels is voorbij. Belangrijk is dat 
de kleur van het vlees goed uitkomt. Je 
kan ook kiezen om voor verschillende 
productgroepen andere kleuren te gebrui-
ken. 

 ¬ Naast de diverse schotels hebben we 
tegenwoordig ook de keuze om 
gebruik te maken van een assortiment 
schephouders om verontreiniging te 
voorkomen.

 ¬ Willen we bepaalde producten beter 

“Het oog wil ook wat” zeggen ze wel eens en is een snoepje niet aantrekkelijker om te nemen als er een 
mooie verpakking rond is? Inderdaad dat klopt. De consument koopt met zijn ogen en daarvan moeten wij 
als slager gebruik maken. Als we de evolutie van presentatie bekijken in de slagerij is er veel veranderd. 
Meer en meer wordt er afgeweken van de strakke presentatie en wordt er meer en meer rechtstreeks op de 
gekoelde plaat gewerkt, vooral bij grote stukken vers vlees. De manier dat je kan presenteren is verschillend, 
je kunt presenteren op prijs van duur naar goedkoop, van diersoort bij diersoort of van licht naar donker. Je 
kan gebruik maken van opvallende schotels tot tapasplanken, te veel om op te noemen eigenlijk. Je kan jouw 
producten voorzien van een prijskaartje met een duidelijke omschrijving van allergenen al of niet met een 
bereidingstip of met erbij gepresenteerde groenten. Maar het belangrijkste is dat het vlees er aantrekkelijk, 
vers en verzorgd erbij ligt. Uiteraard moeten we ook streng toekijken dat alles van elkaar gescheiden is om 
kruisbesmetting te voorkomen. De beste regel om te kijken of jouw toonbank in orde is, is nog steeds om op 
de plaats van de klanten te gaan staan en kritisch te kijken of alles in orde is.

Panklaar:  
presentie, afwerking 

en recepten

TECHNISCH ARTIKEL

laten opvallen, zijn er naast het aan-
bod van roestvrije of kunststofscho-
tels ook tapasschotels of kleine buf-
fetplanken die we als blikvanger kun-
nen gebruiken. 

 ¬ Om een beter overzicht te creëren in 
de toonbank kunnen we gebruik 
maken van een presentatiestoep. 
Uiteraard kunnen we ook gebruik 
maken van omgekeerde kommen om 
een niveauverschil te creëren.

PRESENTATIE.
Meestal wordt gezegd, een goede slager 
herken je aan zijn gehakt. Dit is het visi-
tekaartje van jouw slagerij. Uiteraard 
speelt de toonbank ook een belangrijke 
rol. 
Vele slagerijen kiezen voor blokpresenta-
tie door de verschillende productgroepen 
zoals rund, varken, kip, panklaar, salades, 
gerechten, enz. in blok te presenteren. 
Bij de presentatie van rundvlees wordt 
veelal op grote schotels of rechtstreeks 
op de gekoelde plaat gewerkt. Dit is ech-
ter alleen mogelijk als er veel wordt ver-
kocht. Bij de presentatie van varkens-, 
kalfs- of lamsvlees wordt gewerkt met 
schotels. Uiteraard kan hier ook een 
speerpunt in verwerkt worden om 
bepaalde producten naar voor te bren-

gen door deze bijvoorbeeld hoger te pre-
senteren. Let wel op dat de producten 
onder de koellijn blijven. 
Bij het gevogelte moeten we rekening 
houden met het alom bekende kruisbe-
smettingsgevaar. Het best werken we hier 
in blokpresentatie en maken we gebruik 
van een plexi-scheiding.
De presentatie van een toonbank kan ook 
gebeuren in functie van een thema, zoals 
barbecue, wild, voetbal, enz., elke gele-
genheid is bruikbaar om uw toonbank 
een andere look te geven. Het is immers 
leuk voor de klanten om regelmatig een 
andere indeling te zien.
De verschillende mogelijkheden om te 
presenteren zijn zo uitgebreid dat we 
regelmatig iets kunnen proberen. 
Presenteer je snacks, zoals kleine droge 
worsten of kleine gehaktballetje,s maak 
dan gebruik van mini-fritzakjes en een 
plank met ronde gaten waarin we de zak-
jes plaatsen. Vergeet vooral ook niet dat 
de verlichting een belangrijke rol speelt 
bij de presentatie. Door de juiste verlich-
ting te gebruiken kan je zorgen dat je 
producten er zo aantrekkelijk mogelijk 
uitzien. Houd er ook rekening mee dat de 
verlichting van de winkel ook van invloed 
is op de toonbankverlichting.
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UITSTRALING
Door de presentatie van je producten laat 
je ook aan de klant zien wat voor slager 
je bent. Kies je voor veel bewerkte pro-
ducten in je toonbank, of zijn grote stuk-
ken vlees jouw speerpunt in de slagerij. 
Door bepaalde producten op een opval-
lende manier te presenteren kunnen we 
laten zien dat we trots zijn op het 
ambacht die we uitoefenen en wat voor 
prachtige producten in de toonbank 
komen. Uiteraard moet je als slager je 
klanten kennen. Het is en blijft zo dat we 
geen twee slagerijen met elkaar kunnen 
vergelijken. Daarom is het belangrijk dat 
je weet wie naar jouw slagerij komt. Zijn 
het bijvoorbeeld klanten met een hoger 
inkomen dan kan je meer het accent leg-
gen op exclusieve producten. Heb je een 
slagerij met veel klanten met een lager 
inkomen dan leg je het accent op goed-
kopere producten.

AFWERKING.
De afwerking van de presentatie is ook 
een belangrijk onderdeel van de toon-
bank. Een verzorgde toonbank i.p.v. een 
onverzorgde toonbank is zeer belangrijk. 
Neem nu bijvoorbeeld de lepels, de 
vleesvorken en tangen die we gebruiken. 
Door deze allemaal in dezelfde richting te 
plaatsen verkrijgen we een rustig en ver-
zorgd aanzicht. Zorg ook dat het materi-
aal er netjes uitziet. Het gebruik van 
afgebroken lepels of schotels met een 
hoekje af geeft al een slordig beeld.
Uit een recente enquête van de VLAM 
geniet de Belg van een stukje vlees van 
bij ons. Daaruit blijkt dat smaak, gewoon-
te en voedzaamheid de belangrijkste dri-
vers zijn voor ons vleesverbruik. 
Daarnaast is het eindeloos variëren zo 
groot zodat je het bijna elke dag kan 
eten zonder het gevoel te hebben dat je 
een eentonig eetpatroon hebt. Binnen 
vers vlees noteerden we in 2018 voor het 
eerst in jaren een stabilisatie van het 
thuisverbruik van rundvlees en varkens-
vlees op respectievelijk 4,4 en 5,6 kg per 
capita. De vleesmengelingen (o.a. 
gemengd gehakt) en andere vleessoor-
ten daalden verder waardoor varkens-
vlees en rundvlees in 2018 volumeaan-
deel wonnen. Op iets langere termijn is 
het vooral varkensvlees dat binnen de 
vleeskorf aan belang gewonnen heeft. 
Daarom wil ik in deze recepten vooral 
gebruikt maken van puur vlees, waaron-
der minder courante stukken, puur of in 
combinatie met gehaktproducten. 

REDACTIE EN FOTO’S: BERT VOGELS

RECEPTEN

MET RUNDVLEES:

DE SPINALUS DORSI
De spinalus dorsi is de spier die ligt op 
de bal van de zesrib. Mooi afgepeld is 
deze spier geschikt voor diverse bestem-
mingen. Bak de spinalus dorsi zoals een 
steak moet gebakken worden en we heb-
ben een lekker stukje vlees, welk goed 
gaat met een chimichurri. Wil je de spi-
nalus dorsi marineren maak dan eens een 
lekker gin-marinade. 

Chimichurri:
200 ml olijfolie
8 teentjes knoflook (geperst)
1 ajuin (gesnipperd)
2 chilipeper, zonder of met zaadjes (als 
je van pittig houdt)
6 el rode wijnazijn
4 el verse oregano
20 gr verse peterselie
zout
peper

Gin-marinade:
120 gr bruine suiker
2 tl grove mosterd
2 el olijfolie
2 tl gemalen zwarte peper
2 tl mosterdzaad
8 cl gin

Spiraal van spinalus dorsi:
Rol de spinalus dorsi op langs de lange 
kant en bind deze op met koord.

 ¬ Snij nadien mooie ronde stukjes vlees 
van de rollade.

 ¬ Indien gewenst kan je de rollades 
marineren met de gin-marinade.

 ¬ Adviseer de klant om dit te bakken 
als een steak.

Rollade van spinalus dorsi:

 ¬ Smeer de spinalus dorsi in met krui-
denkaas.

 ¬ Leg hierop jonge spinazie.
 ¬ Rol de spinalus dorsi op langs de 

lange kant en steek deze vast met 
prikkers of bind op met koord.

MET KALFSVLEES:
SALTIMBOCCA:

 ¬ Snij kalfslapjes van 130 gram en leg 
deze onder een stuk vershoudfolie en 
sla er op met een zwaar voorwerp 
zodat ze platter worden.

 ¬ Leg op ieder kalfslapje een stuk ham 
en wikkel de uiteinden onder het kalf-
slapje.

 ¬ Garneer die met een blaadje salie dat 
vastgezet wordt met een prikker.

Klantententip: haal het vlees uit de pan, 
voeg wat extra boter toe en laat smelten 
op een hoog vuur. Blus af met marsala-
wijn of witte wijn en roer met een spatel 
de aanbaksels los. Laat dit 1 minuutje 
pruttelen en serveer het gerecht met 
pasta.

INVOLTINI (KALFSROLLETJE GEVULD)
 ¬ Snij dunne lapjes kalfsvlees welke 

eventueel tussen vershoudfolie plat-

ter worden geslagen.
 ¬ Leg op elk kalfslapje een plak mortal-

della met een geblancheerde groene 
asperge.

 ¬ Leg de asperge in het midden en laat 
de punt een beetje uitsteken. 

 ¬ Rol de kalfslapje stevig op en zet vast 
met een touwtje of stokje
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MET VARKENSVLEES:
MINI ROLLADE VAN MIGNONNETTE 

VERSIE 1: 
 ¬ Neem een stuk mignonnette van 

ongeveer 2 kg.
 ¬ Snij het stuk mignonnette zodanig 

dat men 2 lange stukken bekomt.
 ¬ Beleg de smalle stukken vlees met 

garnituur naar keuze. Het garnituur 
kan bestaan uit diverse groenten of 
fruit.

 ¬ Omwikkel het geheel met een var-
kensnetje.

 ¬ Presenteer het geheel in kleine smal-
le rechthoekige aluminiumbakjes.

MINI ROLLADE VAN MIGNONNETTE 
VERSIE 2:

 ¬ Neem een stuk mignonnette van 
ongeveer 2 kg.

 ¬ Snij het stuk mignonnette zodanig 
dat men 2 lange stukken bekomt. 

 ¬ Maak langs de bovenkant een inke-
ping en vul deze met gemalen kaas 
en gerookt spek.

 ¬ Steek het geheel vast met enkele 
prikkers of bind het op met koord.

 ¬ Garneer met rucola.

VLECHT (SATÉ): 

 ¬ Snij lapjes van een heupstuk van 
minimum 1 cm dikte.

 ¬ Verdeel elk lapje in drie smalle stro-
ken door de bovenzijde aan elkaar te 
laten.

 ¬ Vlecht het geheel en steek het vast 
met een satéstokje.

 ¬ Bestrijk het geheel met een passende 
marinade.

Tip: benoem de vlecht naar jouw woon-
plaats vb. Looise vlecht.

MET KIP:
KIP ORLOFF:

 ¬ Verwijder het kippenhaasje en maak 
kleine inkepingen langs de bovenkant 
van de kipfilet.

 ¬ Steek in elke inkeping een stukje 
tomaat, kaas en hesp.

 ¬ Presenteer het geheel in bakjes.

KIPPOMPOEN:

 ¬ Verwijder het kippenhaasje en modu-
leer de kipfilet naar een balletje.

 ¬ Omwikkel de kipfilet met gerookt 
spek en bind de kipfilet op in de 
vorm van een pompoen.

 ¬ Leg een groen garnituur op de kipfi-
let. 

MET GEHAKT:
FAMILIEBURGER:

 ¬ Vorm ballen van 300 gram gehakt 
van uw een gehakt/burger, samen-
stelling van uw keuze.

 ¬ Gebruik een groot afdrukapparaat en 
voor een burger.

 ¬ Presenteer deze burger op een 
onderlegger en geef de bovenkant 
een glans met een marinade. 

 ¬ Garneer de burger met garnituur naar 
keuze:

 ¬ Op z’n Grieks: beleg de burger met 
blokjes feta en blokjes courgette.

 ¬ Op z’n Italiaans: beleg de burger met 
mozzarella, zongedroogde tomaten 
en blaadjes basilicum.

 ¬ Pizzaburger: bestrijk de burger met 
een dun laagje tomatensaus en beleg 
het geheel met pikante salami, olijven 
en geraspte kaas.

GEHAKTROOS:

 ¬ Maak balletjes van 25 gram gehakt en 
druk deze af met een klein apparaat.

 ¬ Snij van de dezelfde doorsnee rond-
jes bladerdeeg.

 ¬ Beleg elk bladerdeeg met een dunne 
burger.

 ¬ Vorm met verschillende lapjes blader-
deeg/gehakt zodanig dat men een 
roos bekomt.

Klantentip: adviseer de klant om de 
gehaktroos gedurende 20 minuten te 
garen in de oven aan 180°C. 



Kampioen mannelijke LAR 2019, Ereprijs 
stieren 19 tot -22 maanden, eig. Hubeau 
Guy, gekocht door Vlevia

Ereprijs koeien geboren 2015, eig. 

Degroote Luc gekocht door Vandeputte 

Stefaan

Ereprijs stieren jonger dan 19 maanden, 
eig. Rolans Vincent gekocht door Francis 
Martin

Ereprijs koeien geboren 2014, eig. 
Maesfrancx Paul gekocht door Bucquoye 
Eddy

 Ereprijs stieren 24 tot -27 maanden, eig. 

Vanhullebus Felix gekocht door Francis 

Martin

Ereprijs koeien geboren 2016, eig. 
Monbaliu Roger gekocht door 
Vandeputte Stefaan

Ereprijs stieren 22 tot -24 maanden, eig. 

Degroote Luc gekocht door Stadeus 

Freddy (Viangro)

Ereprijs vaarzen ouder dan 2016, eig. Weemaes Raf gekocht door Vandeputte Stefaan

Kampioen vrouwelijke LAR 2019, Ereprijs 

vaarzen jonger dan 2016, eig. Lambrecht 

Yves, gekocht door Vandeputte Stefaan

Prikbord
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OPLEIDING: HET GEBRUIK VAN 
PLASTIC ZAKKEN IN DE 3 GEWESTEN

VLAAMS GEWEST
Ook in het Vlaams Gewest is de kogel 
door de kerk. In principe wordt in de 
loop van de maand juni een besluit van 
de Vlaamse Regering gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad met betrekking 
tot het gebruik van draagtassen voor 
éénmalig gebruik.
U zal merken dat de regeling voor 
Vlaanderen minder ingrijpend is, in ver-
gelijking tot het Waals Gewest en het 
Brussels Hoofdstedelijke Gewest, waar-
van u eveneens in dit artikel de toepas-
selijke regeling terugvindt.
In het Vlaams gewest zal het vanaf de 
inwerkingtreding van het besluit van de 
Vlaamse Regering verboden zijn om 
lichte plastic draagtassen voor éénmalig 
gebruik gratis ter beschikking te stellen 
bij aankopen in de detailhandel. De bij-
drage per draagtas moet zichtbaar 
gemaakt worden aan de consument. 
Onder detailhandel moet worden ver-
staan elk verkooppunt en elke vorm van 
verkoop aan consumenten, al dan niet 
overdekt.
Onder lichte plastic draagtassen voor 
éénmalig gebruik worden draagtassen 
met een wanddikte van minder dan 50 
micron en meer dan 15 micron verstaan. 
Het staat iedere handelaar vrij om de 
vergoeding te bepalen die de klant zal 
aangerekend worden. Het informeren 
van de klant kan bijvoorbeeld door de 
bijdrage duidelijk te vermelden op het 
kassaticket of de bijdrage duidelijk te 
afficheren in de verkoopruimte. 
Lichte plastic draagtassen voor éénma-
lig gebruik die aangekocht werden voor 

de inwerkingtreding van het besluit 
mogen nog gratis ter beschikking wor-
den gesteld gedurende 6 maanden. 
Na 2 jaar zal een evaluatie volgen waar-
bij ook het gebruik van alternatieven 
(bijv. papieren draagtassen) bekeken zal 
worden. De bedoeling is immers dat het 
gebruik van draagtassen voor éénmalig 
gebruik ( inclusief deze die niet van 
plastic zijn) daalt ten voordele van her-
bruikbare draagtassen.

Opmerkingen
 ¬ Het aanrekenen van een vergoeding 

impliceert dat er een inkomen gege-
nereerd wordt waarvoor BTW 21% 
afgedragen moet worden en inkom-
sten aangegeven moeten worden in 
de aangifte van de inkomstenbelas-
tingen.

 ¬ De heel dunne plastic zakjes (minder 
dan 15 micron) , mogen nog gebruikt 
worden omdat er nog geen alterna-
tief dat minstens even milieuvriende-
lijk, op grote schaal beschikbaar is.

WAALS GEWEST
Sinds 1 december 2017 is het gebruik 
van kassazakjes voor éénmalig gebruik 
verboden, ongeacht de samenstelling . 
Met kassazak wordt de zak bedoeld 
waarin al de aankopen gegroepeerd 
worden bij de betaling.
Het gebruik van plastic zakken die geen 
kassazakken zijn, is verboden sinds 1 
maart 2017 voor niet-levensmiddelen . 
Voor levensmiddelen trad het verbod in 
op 1 september 2018 behoudens enige 
uitzonderingen.

Uitzonderingen
 ¬ plastic zakken voor eenmalig gebruik 

die bestemd zijn om vochtige, vloei-
bare of vloeistofbevattende voe-
dingswaren te bevatten (vb. voor 
vlees waar vocht uit de verpakking 
kan komen). Deze zakken moeten 
aan de winkeltoonbank door de han-
delaar worden verzegeld. 
De samenstelling is evenwel onder-
worpen aan bepaalde voorwaarden.
Sinds 1 januari 2018 moeten deze 
zakken een minimumgehalte aan bio-
grondstoffen (40%) bevatten en 
geschikt zijn voor thuiscomposteren.
Vanaf 1 januari 2025 moet het mini-
mumgehalte aan biogrondstoffen 
60% bedragen. 

 ¬ voor fruit en groenten die in bulk ver-
kocht worden mogen er nog plastic 
zakken voor éénmalig gebruik , 
gebruikt worden tot 1 maart 2020 
maar ook hier geldt de voorwaarden 
dat deze zakken een minimumgehal-
te aan biogrondstoffen (40%) bevat-
ten en geschikt zijn voor thuiscom-
posteren.

Herbruikbare plastic zakken
Dit gebruik is toegelaten voor zover aan 
de hierna vermelde voorwaarden vol-
daan wordt.

 ¬ een wanddikte van ten minste 60 
micron

 ¬ de zaak moet minstens 20 keer in 
normale omstandigheden gebruikt 
kunnen worden

 ¬ indien nodig kan hij gereinigd of her-
steld om hergebruik toe te laten



 DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ | 17

OPLEIDING/REGIONAAL

Uitgebreide informatie kan teruggevonden worden 
op de hierna vermelde website: http://environne-
ment.wallonie.be > sol et déchets > interdiction des 
sacs plastiques

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Het verbod op plastic zakken voor eenmalig 
gebruik van minder dan 50 micron is van kracht 
sinds:

 ¬ 1 september 2017 voor plastic zakken aan de 
kassa voor eenmalig gebruik (minder dan 50 
micron),

 ¬ 1 september 2018 voor alle plastic zakken voor 
eenmalig gebruik (minder dan 50 micron), 
m.a.w. de zakken aan de kassa maar ook alle 
plastic zakken die bestemd zijn voor de verpak-
king van goederen (voor bulkproducten, groen-
ten, fruit, sieraden, drogisterij, enz.) en gebruikt 
worden in de verkoopruimte van kleinhande-
laars

Uitzonderingen
 ¬ Zakken in plastic voor eenmalig gebruik samen-

gesteld uit 40% biogrondstoffen en geschikt 
voor thuiscomposteren die zijn toegelaten: 
• tot 29 februari 2020, als ze bestemd zijn 

voor de primaire verpakking van in bulk ver-
kochte groenten en fruit

• tot 31 december 2024, als ze bestemd zijn 
voor de verpakking van in detail verkochte 
voedingswaren die vochtig zijn of vloeistoffen 
bevatten die kunnen uitlopen (vb. voor vlees 
waar vocht uit de verpakking kan lopen);

 ¬ Zakken in plastic voor eenmalig gebruik samen-
gesteld uit 60% biogrondstoffen en geschikt 
voor thuiscomposteren die toegelaten zijn tot 31 
december 2029, als ze bestemd zijn voor de 
verpakking van in detail verkochte voedingswa-
ren die vochtig zijn of vloeistoffen bevatten die 
kunnen uitlopen.

Wat is er toegestaan ?
 ¬ Alle herbruikbare materialen voor zakken of 

verpakking zijn goed.
 ¬ Herbruikbare plastic zakken moeten een mini-

mum dikte van 50 micron hebben. De meeste 
van die stevigere zakken zijn gemaakt in hoge-
dichtheidpolyethyleen (PeHD). 
• De vermelding dat een zak herbruikbaar is, is 

niet verplicht maar wordt sterk aanbevolen. 
• Een herbruikbare zak laten betalen door de 

klant is ook geen verplichting. Maar als de 
consument zijn zak moet kopen, dan hecht 
hij er vaak meer waarde aan. En dan zal hij 
meer geneigd zijn hem opnieuw te gebrui-
ken.

Uitgebreide informatie kan teruggevonden worden 
op de website van leefmilieu Brussels:
 https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grond-
stof/uw-plichten/verbod-op-plastic-zakjes 

REGIONAAL ANTWERPEN
Ons lid, de artisanale slagerij Bernaerts uit Kalmthout, wint 17 prijzen 
op de prestigieuze internationale vakwedstrijd op de IFFA-beurs in 
Frankfurt die doorging van 4 tot en met 9 mei 2019.
Het werd voor Koen Bernaerts een prachtige overwinning. Niet minder 
dan 14 gouden en 3 zilveren medailles werden door hem behaald oa. in 
de rubrieken voor de beste ham en beste worst.
Slagerij Bernaerts staat voor ambachtelijke tradities, kwaliteit en vers-
heid en dit reeds sinds 1931 !
Koen Bernaerts volgde zijn vader op, die op zijn beurt de beenhouwerij 
overnam van zijn vader. Als slager van de derde generatie blijft Koen 
kiezen voor een kleinschalige maar hoogkwalitatieve winkel.
De uitslagen vindt U op de website: https://www.slagerijbernaerts.be/ 

KALENDER VOORJAARSINFOAVONDEN

05/06 Borrelhuis, Hasselt

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

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

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

Beste collega’s,
Hierbij nodigen wij u uit op de nationale infoavonden van de Koninklijke 
Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers enTraiteurs van België.
 
PROGRAMMA
Verwelkoming door de voorzitter
 
Presentatie 1: 
Voorstelling van de studie uitgevoerd door de Universiteit van Hasselt met 
als onderwerp “Hoe richt ik mijn winkel in voor een maximum verkoop?” 
Presentatie 2: 
Deskundige uitleg over koelgassen.
Wat met Freon en de kostprijs van 120 euro en meer voor 1 kg gas!!
30 controleurs zijn aangesteld om bij slagers, bakkers, hotels, enz. het log-
boek van de koeling te controleren. Wie niet in orde is kan tot maximum 
30.000 euro boete krijgen.
Presentatie 3: 
Arag: Wat is het verschil tussen een rechtsbijstandsverzekering opgenomen 
in een polis en een afzonderlijke rechtsbijstandsverzekering? 
Vanaf wanneer heb je een contractuele afspraak?
Presentatie 4: 
Nieuwe partners. 
Vakbeurs BIBAC PLUS FRESH september 2019 
 
Het is van belang dat u deelneemt aan deze interessante informatieavon-
den. Ter plaatse wordt u een certificaat van opleiding overhandigd.
Gratis toegang voor leden.

VOORJAARSINFOAVONDEN
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VLAM

BELG GENIET VAN EEN STUKJE VLEES VAN 
BIJ ONS, MAAR WISSELT REGELMATIG AF MET 

GEVOGELTE, VIS EN VEGETARISCH

Gemiddelde Belg kocht 17,2 kg vers 
vlees in 2018
GfK Belgium houdt in opdracht van 
VLAM de aankopen voor thuisverbruik bij 
van 5.000 Belgische gezinnen, die een 
representatieve steekproef vormen van 
de Belgische bevolking. Hieruit blijkt dat 

vrijwel alle Belgische gezinnen (97%) wel 
eens vlees (varkensvlees, rundvlees, 
kalfsvlees, lamsvlees, schapenvlees en 
paardenvlees) kopen om thuis te consu-
meren. Dit percentage blijft de laatste 
jaren quasi onveranderd. De aankoopfre-
quentie van een doorsneegezin daalde 

wel van 44 keer per jaar in 2014 naar 39 
keer in 2018. Dit is gedeeltelijk een 
gevolg van het dalend aantal shopping-
trips van de Belg: we winkelen minder 
vaak, maar kopen meer per winkelbezoek 
(one-stop-shopping). Ook bij vlees zien 
we een lichte stijging in het volume per 
aankoop, maar onvoldoende om het 
dalend aantal aankoopmomenten te 
compenseren. Hierdoor daalde het thuis-
verbruik van vers vlees van 19,9 kg per 
persoon in 2014 tot 17,2 kg per persoon 
in 2018. 
Dit thuisverbruik is goed voor drievierde 
van de totale verbruik van vlees. Het bui-
tenshuisverbruik (horeca, catering, …), 
dat een vierde van het totale vleesver-
bruik voor zijn rekening neemt, steeg in 
zijn totaliteit (dus ruimer dan enkel vlees) 
in 2018 met 6% in bestedingen en met 
8% in bezoeken (Bron: Food Service 
Alliance).

Vlees behoudt belangrijke plaats in 
eetgewoonten maar Belg varieert 
In januari 2019 polsten we via het markt-
onderzoeksbureau iVox naar de eetfre-
quentie van deze categorie. In dit onder-
zoek wordt ‘vlees’ gezien als de som van 
rood vlees (varkensvlees, rundvlees, 
kalfsvlees, lamsvlees, schapenvlees en 
paardenvlees) en gevogelte, dit in tegen-
stelling tot het onderzoek over de 
gezinsaankopen van GfK Belgium die 
rood vlees en gevogelte als aparte groe-
pen beschouwt. Uit het onderzoek van 
iVox blijkt dat vlees een belangrijke 
plaats blijft innemen in de eetgewoonten 
van de Belg, maar dat het merendeel van 
de Belgen dit voldoende afwisselt met 
vis en vegetarisch. 72% verklaart 1 à 5 

Vlees blijft een belangrijke plaats innemen in het voedingspatroon van de Belg. Vrijwel alle Belgische 
gezinnen (97%) zetten vlees op het menu. Het thuisverbruik van vers vlees daalde in 2018 lichtjes van 17,5 kg 
per persoon naar 17,2 kg. De Belg blijft regelmatig, maar met mate, genieten van een stukje vlees omwille 
van de smaak, zijn eetgewoonten en de voedingswaarde van vlees. De herkomst van vlees wint aan belang 
als aankoopcriterium en vlees van bij ons heeft de voorkeur van 97% van de Belgen die belang hechten aan 

herkomst. Deze bevindingen volgen uit onderzoek dat GfK Belgium en iVox uitvoerden in opdracht van VLAM.

Belg geniet van een stukje vlees van bij ons,  
maar wisselt regelmatig af met gevogelte, vis en vegetarisch. 

Vlees blijft een belangrijke plaats innemen in het voedingspatroon van de Belg. Vrijwel alle 
Belgische gezinnen (97%) zetten vlees op het menu. Het thuisverbruik van vers vlees daalde in 2018 
lichtjes van 17,5 kg per persoon naar 17,2 kg. De Belg blijft regelmatig, maar met mate, genieten 
van een stukje vlees omwille van de smaak, zijn eetgewoonten en de voedingswaarde van vlees. 
De herkomst van vlees wint aan belang als aankoopcriterium en vlees van bij ons heeft de voorkeur 
van 97% van de Belgen die belang hechten aan herkomst.  
Deze bevindingen volgen uit onderzoek dat GfK Belgium en iVox uitvoerden in opdracht van VLAM. 

Gemiddelde Belg kocht 17,2 kg vers vlees in 2018 

GfK Belgium houdt in opdracht van VLAM de aankopen voor thuisverbruik bij van 5.000 Belgische 
gezinnen, die een representatieve steekproef vormen van de Belgische bevolking. Hieruit blijkt dat 
vrijwel alle Belgische gezinnen (97%) wel eens vlees (varkensvlees, rundvlees, kalfsvlees, lamsvlees, 
schapenvlees en paardenvlees) kopen om thuis te consumeren. Dit percentage blijft de laatste jaren 
quasi onveranderd. De aankoopfrequentie van een doorsneegezin daalde wel van 44 keer per jaar in 
2014 naar 39 keer in 2018. Dit is gedeeltelijk een gevolg van het dalend aantal shoppingtrips van de 
Belg: we winkelen minder vaak, maar kopen meer per winkelbezoek (one-stop-shopping). Ook bij 
vlees zien we een lichte stijging in het volume per aankoop, maar onvoldoende om het dalend aantal 
aankoopmomenten te compenseren. Hierdoor daalde het thuisverbruik van vers vlees van 19,9 kg 
per persoon in 2014 tot 17,2 kg per persoon in 2018.  

Dit thuisverbruik is goed voor drievierde van de totale verbruik van vlees. Het buitenshuisverbruik 
(horeca, catering, …), dat een vierde van het totale vleesverbruik voor zijn rekening neemt, steeg in 
zijn totaliteit (dus ruimer dan enkel vlees) in 2018 met 6% in bestedingen en met 8% in bezoeken 
(Bron: Food Service Alliance). 
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Thuisverbruik van vers vlees (excl. gevogelte, wild, diepvriesvlees en vleeswaren) in 
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Bron: GfK Belgium

Vlees behoudt belangrijke plaats in eetgewoonten maar Belg varieert  

In januari 2019 polsten we via het marktonderzoeksbureau iVox naar de eetfrequentie van deze 
categorie.  In dit onderzoek wordt ‘vlees’ gezien als de som van rood vlees (varkensvlees, rundvlees, 
kalfsvlees, lamsvlees, schapenvlees en paardenvlees) en gevogelte, dit in tegenstelling tot het 
onderzoek over de gezinsaankopen van GfK Belgium die rood vlees en gevogelte als aparte groepen 
beschouwt. Uit het onderzoek van iVox blijkt dat vlees een belangrijke plaats blijft innemen in de 
eetgewoonten van de Belg, maar dat het merendeel van de Belgen dit voldoende afwisselt met vis en 
vegetarisch. 72% verklaart 1 à 5 keer per week vlees te eten, 21% eet vaker vlees en 7% minder vaak 
of nooit. Vis, week- en schaaldieren komen bij veel Belgen 1 keer per week op het menu. 18% van de 
Belgen eet minstens wekelijks een vegetarische vleesvanger en 33% eet minstens wekelijks een 
maaltijd zonder vlees, vis of de typische vegetarische vleesvangers.  

 

 

Smaak, gewoonte en voedzaamheid belangrijkste drivers voor vleesverbruik 

Vlees blijft dus een belangrijke plaats op het bord van de Belg innemen. De belangrijkste redenen 
waarom de Belg vaak vlees eet, zijn volgens het onderzoek van iVox: 

• De smaak: een Belg vindt vlees lekker en wil het daarom graag regelmatig eten.  
(77% houdt van de smaak van vlees) 

• Vlees hoort sterk bij onze Belgische eetcultuur: we zijn opgevoed met een stukje vlees en 
trekken dit door in onze latere eetgewoontes. Als er geen vlees op zijn bord ligt, dan krijgt de 
Belg al gauw het gevoel dat het evenwicht zoek is op zijn bord en de maaltijd niet compleet is. 
(84% vindt dat vlees deel uitmaakt van onze Belgische eetcultuur) 

• Omdat de Belg vlees voedzaam, energierijk en verzadigend vindt.  
(73% erkent dat vlees allerlei voedingsstoffen bevat die we nodig hebben zoals eiwitten, 
vitaminen en mineralen) 

• Vlees is makkelijk en gekender om te kopen en te bereiden.  
• Binnen vlees kan je eindeloos variëren zodat je het bijna elke dag kan eten zonder het gevoel 

te hebben dat je een eentonig eetpatroon hebt. 
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keer per week vlees te eten, 21% eet 
vaker vlees en 7% minder vaak of nooit. 
Vis, week- en schaaldieren komen bij veel 
Belgen 1 keer per week op het menu. 18% 
van de Belgen eet minstens wekelijks een 
vegetarische vleesvanger en 33% eet 
minstens wekelijks een maaltijd zonder 
vlees, vis of de typische vegetarische 
vleesvangers. 

Smaak, gewoonte en voedzaamheid 
belangrijkste drivers voor vleesverbruik
Vlees blijft dus een belangrijke plaats op 
het bord van de Belg innemen. De 
belangrijkste redenen waarom de Belg 
vaak vlees eet, zijn volgens het onder-
zoek van iVox:

 ¬ De smaak: een Belg vindt vlees lekker 
en wil het daarom graag regelmatig 
eten. 

 ¬ (77% houdt van de smaak van vlees)
 ¬ Vlees hoort sterk bij onze Belgische 

eetcultuur: we zijn opgevoed met een 
stukje vlees en trekken dit door in 
onze latere eetgewoontes. Als er geen 
vlees op zijn bord ligt, dan krijgt de 
Belg al gauw het gevoel dat het even-
wicht zoek is op zijn bord en de maal-
tijd niet compleet is.

 ¬ (84% vindt dat vlees deel uitmaakt 
van onze Belgische eetcultuur)

 ¬ Omdat de Belg vlees voedzaam, ener-
gierijk en verzadigend vindt. 

 ¬ (73% erkent dat vlees allerlei voe-
dingsstoffen bevat die we nodig heb-
ben zoals eiwitten, vitaminen en mine-
ralen)

 ¬ Vlees is makkelijk en gekender om te 
kopen en te bereiden. 

 ¬ Binnen vlees kan je eindeloos variëren 
zodat je het bijna elke dag kan eten 
zonder het gevoel te hebben dat je 
een eentonig eetpatroon hebt.

Herkomst wint aan belang bij aankoop-
keuze vlees
Een toenemend aantal Belgen hecht 
belang aan de herkomst van vlees (61 % 
tegenover 52% in 2013). Van diegenen 
die belang hechten aan het land van her-
komst, heeft 70% een sterke en 27% een 
lichte voorkeur voor vlees van bij ons. 
Inlands vlees is vaak goedkoper, streng 
gecontroleerd, milieuvriendelijker (o.a. 
minder transport), verser,… Door voor 
inlands vlees te kiezen wil de Belg de 
lokale economie steunen. Er is beperkte 
interesse om buitenlands vlees uit te pro-
beren en slechts 3% geeft aan een voor-
keur te hebben voor buitenlands vlees. 

VLAM brengt zijn activiteitenverslag 2018 
uit op vlam.be.

De promotie-agenda 2018 was opnieuw 
rijk gevuld met initiatieven naar heel wat 
doelgroepen.
Voor de buitenwereld is VLAM het meest 
zichtbaar met binnenlandse mediacam-
pagnes naar consumenten maar VLAM 
spreekt ook professionals aan, of het nu 
gezondheidswerkers, handelaars, winke-
liers of horeca-uitbaters zijn. Het promo-
tiecentrum hecht steeds meer belang aan 
communicatie over duurzaamheid. Het is 
een strategische keuze die wordt aange-
houden de komende jaren.

De verschillende VLAM-sectoren varen elk 
hun eigen koers met eigen doelstellingen 
en accenten. Ze verenigen zich ook in de 
zogenaamde ‘overkoepelende werking’ 
van Lekker van bij ons. De bekendste reali-
satie hiervan is het eigen kookplatform 
lekkervanbijons.be, dat in 2018 meer dan 8 
miljoen bezoeken noteerde. VLAM bouw-
de het kookplatform en de bijhorende 
communicatie succesvol uit in 2 talen en 
werkte rond het chauvinismegehalte van 
de Belg. 

VLAM haalt aanzienlijke Europese budget-
ten binnen. Het laat vooral toe om nieuwe 

exportmarkten te ontginnen voor onze 
Vlaamse kwaliteitsproducten. Op deze 
markten ontplooien we handelsgerichte 
activiteiten, maar we zorgen er even goed 
voor dat bijvoorbeeld onze 
Conferencepeer, om maar één sterproduct 
te noemen, geproefd kan worden in enke-
le tientallen Chinese supermarkten. VLAM 
was, samen met Vlaamse bedrijven, aan-
wezig op 23 internationale vakbeurzen in 
2018 en organiseerde zes sectoroverkoe-
pelende prospectiereizen. 

Lees het volledige activiteitenverslag op 
www.vlam.be\publicaties.

VLAM-ACTIVITEITENVERSLAG
2018 IS UIT

De bekende slagerij Marc van Marc 
Simoens en Paula Persijn uit de 
Ieperstraat in Roeselare sluitt voorgoed 
de deuren.
Enkele maanden vroeger dan gepland 
hebben Paula en Marc, na meer dan 45 

jaar hard werken, de stap naar het pensi-
oen gezet.
Oorspronkelijk zou het koppel na 1 juli – 
het moment waarop de zaak 45 jaar 
open zou zijn – op pensioen gaan maar 
wegens een hospitalisatie is de zaak 
gesloten vanaf 1 mei.
Volgens Marc is hiermee de circel rond. 
Toen het koppel 45 jaar geleden de sla-
gerij opende lag Paula immers in het zie-
kenhuis. Nu moet Marc een ingreep 
ondergaan.
De redactie van de Belgische 
Beenhouwerij wenst Marc en Paula een 
prettig pensioen toe!

REGIONAAL ROESELARE

 

© Stefaan Beel
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PRODUCTNIEUWS

Bufferglucose®
vervanger van e-nummers

Bufferglucose Clean Label® voor gezondere en veiligere bereide vlees productiesystemen. Vermijdt uitbraak 
en/of uitgroei van volgende bacteriën: E.coli, Salmonella, Listeria monocytogenes en Campylobacter en dit bij 

gebruik van gezond vers fris spiervlees met de juiste slacht pH-waarde van 5.6 – 5.8 na 24 uur slachttijd.

TEKST: BELGOSUC NV EN PH LIQUID NV PATENT PENDING

ANALYSE RESULTATEN VAN BUFFERGLUCOSE CLEAN LABEL®
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXBUFFERGLUCOSE CLEAN LABEL 
voor alle bereidingen van vers gehakt, verse braadworst, …. 

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

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

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

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

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

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

Geschikt voor Halal
- met attest.

www. ph-liquid.com

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

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

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

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

Geschikt voor Halal
- met attest.

www. ph-liquid.com

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

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

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

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

www. ph-liquid.com

Geschikt voor Halal
- met attest.

www. ph-liquid.com

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

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

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

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

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

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

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



Kalfsvlees in de kijker met gesmaakte Europese  
campagne ‘1 goed idee voor 1000 goede ideeën’

DOSSIER KALFSVLEES

22 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 

VLAM is bijzonder blij dat de Europese campagne ‘Kalfsvlees, 
1 goed idee voor 1000 goede ideeën’ ook in België uitgerold 
wordt. Vanaf eind mei 2019 kunnen consumenten terecht op 
de inspirerende website “gekopkalfsvlees.be”, boordevol infor-
matie over kalfsvlees en overheerlijke gerechten. In het najaar 
komt er een grote onlinewedstrijd met 3 Europese chefs: een 
Italiaan, een Fransman en Jong Keukengeweld chef Anthony 
Snoek van restaurant Volta in Gent. En tenslotte wordt er een 
opvallende onlinecampagne opgezet met een inspirerend pro-
motiefilmpje.

Ook u als slager kan meewerken aan het succes van deze 
campagne. Zorg met het originele campagnemateriaal voor 
de nodige zichtbaarheid op uw verkooppunt en bestel dus vlie-
gensvlug via onderstaand formulier de receptenleaflet (verpakt 
in een handige display). In het midden van dit vakblad vindt u 
ook een affiche. Hang deze op in uw beenhouwerij en inspireer 

uw klanten. Wedden dat ze deze zomer 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 betekent dat 
niet dat het moeilijk te bereiden is of dat je er lang voor hoeft 
te zwoegen in de keuken. Door de grote verscheidenheid in de 
verschillende stukken vlees kun je jezelf laten inspireren door 
recepten van over de hele wereld, ongeacht het seizoen. 

Kalfsvlees is een echt paradepaardje van ons 
gastronomisch erfgoed en de recepten op basis 
van kalfsvlees zijn onlosmakelijk verbonden met 
de Europese culinaire cultuur: blanquette, escalope 
milanese, ossobuco, orloffgebraad, kalf marengo, ... 
Europeanen zijn verzot op hun stukje kalfsvlees: niet 
alleen omwille van de hemelse smaak, maar ook 
omdat het symbool staat voor vele mooie momenten 
samen aan tafel. 

KALFSVLEES VAN BIJ ONS

BESTELFORMULIER RECEPTENFOLDER VERPAKT IN HANDIGE DISPLAY. 

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: ...............................................................................................................................................................................................................................
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DOSSIER KALFSVLEES

KALFSOESTER MET JULIENNE 
VAN ZOMERGROENTEN

Bereidingstijd: 20 minuten
4 personen

Ingrediënten:
450 g kalfsoester
2 wortelen
2 rode paprika's
3 courgettes
12 kerstomaten
olijfolie
basilicum
zout
peper

Bereiding:
Maak de groenten schoon en snijd in julienne.
Voeg er een scheutje olijfolie bij, meng en zet opzij.
Snijd het vlees in blokjes.
Kruid het vlees met peper en zout en bak het 2 minuten aan in 
een goed hete en licht geoliede wok. Voeg de groenten toe en 
laat nog kort bakken.
Serveer het vlees met de in julienne gesneden groenten en ver-
sier het geheel met de kerstomaten en basilicumblaadjes. 

KALFSSPIESJES MET PAPRIKA

Bereidingstijd: 15 minuten + 20 minuten op de barbecue
Voor 8 spiesjes

Ingrediënten:
800 g kalfsschouder
2 rode uien
2 gele paprika's
2 groene paprika's
komijnzaadjes
verse spinazieblaadjes
8 BBQ-spiesjes
zout
peper

Bereiding:
Snijd het vlees en de groenten in stukken.
Rijg afwisselend groenten en vlees op de spiesjes.
Bak de spiesjes op de barbecue.

Serveer de spiesjes met verse spinazieblaadjes en werk af met 
enkele komijnzaadjes.

KALFSKOTELET MET GEGRILDE 
GROENTEN

Bereidingstijd: 25 minuten
Voor 4 personen

Ingrediënten:
4 kleine kalfskoteletten
olijfolie
2 courgettes
2 rode paprika’s
2 gele paprika’s
2 aubergines
zout
peper

Volgorde van de bereiding:
Voor de gegrilde groenten:
Snijd de groenten fijn en bak deze aan in een pan met een 
scheutje olijfolie. Kruid naar smaak.
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RECEPTEN

Voor medium gebraden vlees:
Bak de kalfskoteletten gedurende 1 minuut op hoog vuur, en 
laat dan afgedekt 6 tot 8 minuten verder garen op laag vuur. 
Breng op smaak met zout en peper.

Dien het vlees met de gegrilde groenten op.

KALFSGEBRAAD GEVULD 
MET SPINAZIE EN 
GROENTETAGLIATELLE

Voor 4 personen

Ingrediënten:
800 g kalfslende 

Voor de vulling:
300 g gehakte spinazie
50 g broodkruim
1 pot ricotta
1 ei
50 g Parmezaanse kaas
20 g olijfolie
1 teentje look
zout
peper 

Garnituur:
2 wortelen
2 courgettes
basilicum
grof zout

Volgorde van de bereiding:
Bereiding van de vulling:
Meng in een slakom de gehakte spinazie, het broodkruim, het 
ei, de Parmezaanse kaas, het teentje look en de ricotta.

Bereiding van het gebraad:
Maak een holte door de lende in de lengte in te snijden aan de 
huidkant (of vraag uw slager dit te doen). Vul deze holte met 
de spinaziebereiding. Bind vast met keukendraad en leg het 
gebraad in een ovenschotel. Kruid met peper en zout
Bak 50 min. in de oven op 140 °C en overgiet regelmatig met 

het braadvocht. Laat het gebraad nog 10 minuten rusten onder 
aluminiumfolie.

Bereiding van de groentetagliatelle: 
Schil de groenten en snijd in dunne repen met behulp van een 
dunschiller. 
Breng een grote pot water met grof zout aan de kook, leg er 
de worteltagliatelle in en blancheer ongeveer 1 min. 
Giet dit door een zeef en spoel onmiddellijk met zeer koud 
water. Zet opzij en doe hetzelfde met de courgettes.
Verwarm de olijfolie in een pan en leg er de groentetagliatelle 
in. Breng op smaak met zout en peper en laat 5 min. bakken 
op een middelmatig vuur zodat de groenten krokant blijven.

Snijd het gebraad in sneden en serveer met de groentetaglia-
telle. Werk af met enkele blaadjes basilicum.

BALLETJES MET KRUIDEN

Bereidingstijd:25 minuten
Voor 4 personen

Ingrediënten:
500 g kalfsgehakt
1 ei
1 ui
1 teentje look
3 soeplepels geraspte Parmezaan
2 soeplepels fijngesneden peterselie
1 soeplepel fijngesneden basilicum 
2 sneetjes toastbrood zonder korst
4 soeplepels melk
olijfolie
munt
basilicum 
amandelschilfers
verse tomaten
peper en zout

Volgorde van de bereiding:
Schil de ui en het teentje look en snijd fijn.
Laat het brood weken in de melk.
Meng het kalfsgehakt met de kruiden, de ui, de look, het 
geklopte ei, de Parmezaan en het uitgelekte brood. 
Kruid het gehakt naar smaak.



 DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ | 25

RECEPTEN

Rol balletjes van het vlees en leg op een bord.
Bedek met folie en zet minstens 30 min. in de koelkast.
Verwarm de olijfolie in een pan en laat de balletjes aan alle 
kanten bruinen (ongeveer 10 min.).
Snijd de tomaten in fijne blokjes en meng met de munt en 
basilicum. Serveer de balletjes met de tomatensalade. Werk af 
met de amandelschilfers.

ESCALOPE MILANESE
Bereidingstijd: 40 minuten
Voor 4 personen

Ingrediënten:
4 dunne kalfslapjes 
paneermeel
geraspte Parmezaanse kaas
1 ei (losgeklopt)
1 citroen
rucola 
olijfolie
kerstomaten
bloem
peper
zout

Volgorde van de bereiding:
Kalfslapjes voorbereiden: maak deze indien niet dun genoeg 
platter met een deegrol tussen twee blaadjes folie. 
Doe bloem in een eerste bord, het losgeklopte ei met peper en 

zout in een tweede en tot slot een evenredig mengsel van 
geraspte Parmezaan en paneermeel in een derde bord.

Wentel de kalfslapjes door de bloem (schud eventueel een 
teveel aan bloem af), dan door het geklopte ei en het 
Parmezaan/paneermeelmengsel.
Leg de kalfslapjes 15 minuten in de koelkast (een belangrijke 
stap voor de hechting van de korst tijdens de bereiding). 

Verwarm de olijfolie in een pan.
Als de pan goed heet is, braad dan de kalfslapjes aan beide zij-
den aan. Zet het vuur lager als ze mooi bruin zijn en laat nog 5 
minuten garen. 

Serveer het kalfsvlees met rucola, kerstomaten en een schijfje 
citroen. 

BESTELFORMULIER 
NIEUWE FOLDER “VARKEN VOOR ALLE VORKEN” – 

VERPAKT IN HANDIGE DISPLAY. 

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: ...............................................................................................................
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THUISVERBRUIK VAN 
VLEESWAREN IN BELGIË IN 2018

Licht dalend thuisverbruik 
Het thuisverbruik van vleeswaren daalt 
licht na een lange stabiele periode. 
Vleeswaren hebben dan ook duidelijk 

een vaste plaats in onze dagelijkse voe-
dingsgewoontes: 99% van de Belgische 
gezinnen kopen vleeswaren en ze doen 
dit gemiddeld wekelijks. Op langere ter-

mijn zien we wel een lichte daling in de 
aankoopfrequentie van 52 keer per jaar 
naar 48 keer per jaar, onder andere als 
gevolg van de algemene, blijvende voe-
dingstrend naar one-stop-shopping (alle 
aankopen zo veel mogelijk bundelen in 
één winkelbezoek). Door die dalende 
aankoopfrequentie is er minder gelegen-
heid en verleiding tot impulsaankopen en 
is er dus ook een impact op het gekochte 
volume. Dit zien we ook bij vleeswaren: 
het thuisverbruik daalt van 11,6 kg per 
persoon in 2008 naar 10,6 kg in 2018. 

Gevogeltebereidingen blijven aandeel 
winnen
Binnen het thuisverbruik van vleeswaren 
zijn zoutwaren (rauwe en gerookte ham) 
en gekookte ham de belangrijkste seg-

De charcuteriemarkt is een licht dalende markt. Vorig jaar kocht de Belg gemiddeld 10,6 kg vleeswaren, 
wat een lichte daling is ten opzichte van 2017. Binnen vleeswaren groeit het aandeel van kalkoen- en 

kipbereidingen. Zoutwaren (rauwe en gerookte ham) en gekookte ham blijven wel de grootste segmenten. 
Binnen de distributie winnen de buurtsupermarkten verder marktaandeel. Hard discount is op weg om het 

belangrijkste kanaal te worden in de charcuteriemarkt. 
Dit blijkt uit gegevens die VLAM aankoopt bij het marktonderzoeksbureau GfK België, 

dat de aankopen van 5 000 Belgische gezinnen voor thuisverbruik volgt.
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Bron: GfK Belgium, bewerkingen VLAM 

 

Gevogeltebereidingen blijven aandeel winnen 

Binnen het thuisverbruik van vleeswaren zijn zoutwaren (rauwe en gerookte ham) en gekookte ham 
de belangrijkste segmenten met volumeaandelen van meer dan 20%. Ze worden ook beide jaarlijks 
door meer dan 90% van de Belgische gezinnen gekocht. De stijger in de vleeswarenrayon zijn echter 
de gevogeltebereidingen. Deze categorie steeg de voorbije tien jaar met ruim 25% tot 1,1 kg per 
persoon. Dit resulteert in een stijging van het volumeaandeel van 7 naar 10% en dit vooral ten koste 
van paté en andere kookwaren.  
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Thuisverbruik van vleeswaren in België 
(in kg per persoon)
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menten met volumeaandelen van meer 
dan 20%. Ze worden ook beide jaarlijks 
door meer dan 90% van de Belgische 
gezinnen gekocht. De stijger in de vlees-
warenrayon zijn echter de gevogeltebe-
reidingen. Deze categorie steeg de voor-
bije tien jaar met ruim 25% tot 1,1 kg per 
persoon. Dit resulteert in een stijging van 
het volumeaandeel van 7 naar 10% en dit 
vooral ten koste van paté en andere koo-
kwaren. 

Walen zijn grotere vleeswarenkopers 
dan Vlamingen
Het thuisverbruik van vleeswaren is het 
hoogst in Wallonië (11,7 kg). In 
Vlaanderen verbruiken we 10,3 kg per 
persoon. De Brusselaar is met 8,9 kg de 
kleinste vleeswarenkoper in België en de 
daling is hier het sterkst. Naast de regio-
nale verschillen zijn er ook verschillen in 
bevolkingsgroepen. Zo koopt een alleen-
staande per kop gemiddeld dubbel 
zoveel vleeswaren als een gezin met kin-
deren. 

Bovendien verhogen de alleenstaanden 
hun charcuterieverbruik terwijl de gezin-
nen hun verbruik inkrimpen.
We noteren ook verschillen in voorkeur 
per charcuteriesoort. Zo zijn salami en 
kookworsten het populairst bij gezinnen 
met kinderen en met een beperkt inko-
men, zoutwaren en paté bij welgestelde 
gepensioneerden, kip bij Vlamingen en 
bij jonge alleenstaanden en koppels, en 
gekookte ham bij Walen en welgestelde 
gezinnen met kinderen.

De slager biedt een breder assortiment 
aan en heeft relatief een hoger aandeel 
binnen de categorie ‘andere charcuterie-
producten’ (zoals droge worst, bierworst, 
rosbief, varkensgebraad …).

Het marktaandeel van hard discount (Aldi 
en Lidl) steeg van 27,8% in 2008 naar 
34,9% in 2018. Het aandeel van de zelf-
standige slagers bedroeg vorig jaar 8% in 
volume. Het volumeaandeel van de 
buurtsupermarkten steeg tot 15,3%. 

De slager biedt een breder assortiment 
aan en heeft relatief een hoger aandeel 
binnen de categorie ‘andere charcuterie-
producten’ (zoals droge worst, bierworst, 
rosbief, varkensgebraad …). In de super-
markt (Dis 1) wordt in verhouding meer 
gekookte ham gekocht. Bij hard discount 
zijn de gevogeltebereidingen en de sala-
mi dan weer populairder.

Vleeswarenconsumptie eerder thuis 
dan buitenshuis
Thuis is en blijft de belangrijkste con-
sumptieplaats voor voeding in het alge-
meen en ook specifiek voor vleeswaren. 
67% van het aantal consumptiemomen-
ten met vleeswaren vindt thuis plaats, 
19% op werk of op school (waarbij de 

vleeswaren ook meestal van thuis wor-
den meegenomen en dus ook onder het 
hierboven beschreven thuisverbruik val-
len), 5% bij familie of vrienden, 2% in 
horecazaken en 6% op ‘overige’ plaat-
sen. Onder ‘overige’ vallen feestzalen, 
recreatieparken, hotels, evenementen, … 
 

 

  
Bron: GfK Belgium, bewerkingen VLAM 

 

Walen zijn grotere vleeswarenkopers dan Vlamingen 

Het thuisverbruik van vleeswaren is het hoogst in Wallonië (11,7 kg). In Vlaanderen verbruiken we 
10,3 kg per persoon. De Brusselaar is met 8,9 kg de kleinste vleeswarenkoper in België en de daling is 
hier het sterkst. Naast de regionale verschillen zijn er ook verschillen in bevolkingsgroepen. Zo koopt 
een alleenstaande per kop gemiddeld dubbel zoveel vleeswaren als een gezin met kinderen. 
Bovendien verhogen de alleenstaanden hun charcuterieverbruik terwijl de gezinnen hun verbruik 
inkrimpen. 

We noteren ook verschillen in voorkeur per charcuteriesoort. Zo zijn salami en kookworsten het 
populairst bij gezinnen met kinderen en met een beperkt inkomen, zoutwaren en paté bij 
welgestelde gepensioneerden, kip bij Vlamingen en bij jonge alleenstaanden en koppels, en gekookte 
ham bij Walen en welgestelde gezinnen met kinderen. 

De slager biedt een breder assortiment aan en heeft relatief een hoger aandeel binnen de categorie 
‘andere charcuterieproducten’ (zoals droge worst, bierworst, rosbief, varkensgebraad …). 

Het marktaandeel van hard discount (Aldi en Lidl) steeg van 27,8% in 2008 naar 34,9% in 2018. Het 
aandeel van de zelfstandige slagers bedroeg vorig jaar 8% in volume. Het volumeaandeel van de 
buurtsupermarkten steeg tot 15,3%.  

De slager biedt een breder assortiment aan en heeft relatief een hoger aandeel binnen de categorie 
‘andere charcuterieproducten’ (zoals droge worst, bierworst, rosbief, varkensgebraad …). In de 
supermarkt (Dis 1) wordt in verhouding meer gekookte ham gekocht. Bij hard discount zijn de  
gevogeltebereidingen en de salami dan weer populairder. 

14,5% 14,7% 14,3% 14,1% 14,4% 14,6% 14,5% 14,3% 14,4% 14,4% 14,8%

22,6% 22,5% 22,7% 22,8% 22,8% 22,4% 22,2% 22,2% 22,7% 22,4% 22,3%

11,8% 11,8% 11,6% 12,0% 11,4% 11,5% 11,2% 11,7% 11,9% 11,9% 11,9%

7,3% 7,4% 7,4% 7,4% 7,6% 8,5% 8,6% 9,3% 9,2% 9,8% 10,1%

21,2% 21,5% 21,5% 21,3% 21,6% 21,6% 21,3% 21,0% 20,3% 20,6% 20,7%

6,9% 6,8% 6,7% 6,5% 6,5% 6,2% 6,1% 5,8% 5,6% 5,4% 5,3%
10,6% 10,3% 10,2% 10,4% 10,2% 9,9% 10,5% 10,2% 10,0% 9,9% 9,6%
5,2% 5,1% 5,6% 5,6% 5,5% 5,4% 5,6% 5,6% 5,9% 5,6% 5,3%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

overige

andere kookwaren

paté

gekookte ham

kip- en
kalkoenbereidingen
kookworsten

zoutwaren

salami

Aandeel vleeswarensoorten in thuisverbruik in België
(in % van het volume)

Verwijderd: ¶

Met opmaak: Le]ertype: Niet Vet

Verwijderd: Buurtsupermarkten kenden opnieuw een sterk 
jaar¶

Met opmaak: Le]ertype: Niet Vet

Verwijderd: Hiermee komt hard discount dicht in de buurt 
van de marktleider ‘Dis 1’ die al enkele jaren stabiliseert op 
36,5%. …
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Vleeswarenconsumptie eerder thuis dan buitenshuis 

Thuis is en blijft de belangrijkste consumptieplaats voor voeding in het algemeen en ook specifiek 
voor vleeswaren. 67% van het aantal consumptiemomenten met vleeswaren vindt thuis plaats, 19% 
op werk of op school (waarbij de vleeswaren ook meestal van thuis worden meegenomen en dus ook 
onder het hierboven beschreven thuisverbruik vallen), 5% bij familie of vrienden, 2% in horecazaken 
en 6% op ‘overige’ plaatsen. Onder ‘overige’ vallen feestzalen, recreatieparken, hotels, 
evenementen, … .   

 
Bron: iVox in opdracht van VLAM (2017) 
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op werk of op school (waarbij de vleeswaren ook meestal van thuis worden meegenomen en dus ook 
onder het hierboven beschreven thuisverbruik vallen), 5% bij familie of vrienden, 2% in horecazaken 
en 6% op ‘overige’ plaatsen. Onder ‘overige’ vallen feestzalen, recreatieparken, hotels, 
evenementen, … .   

 
Bron: iVox in opdracht van VLAM (2017) 
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BEURS

TRADITIE ONTMOET HIGHTECH
Meer dan 67.000 vakbezoekers uit 149 landen ontdekken de 
nieuwste trends en maakten kennis met het hele spectrum van 
productie tot hightech. Het evenement is een goede plek om 
marktleiders te ontmoeten en contacten te leggen met de 
internationale vleeswereld. Dit jaar waren de topthema’s o.a. 
geoptimaliseerde productie, voedselveiligheid, efficiëntie van 
middelen en digitale oplossingen. Van de smart meat factory, 
verpakking en voedselveiligheid, via schone etikettering, tot de 
groeiende verwachtingen op de kwaliteit van vlees, hebben 
IFFA exposanten antwoorden gegeven op de eisen van de 
vleesverwerkende industrie en de ambachtelijke slager.

TRADITIONELE AMBACHTELIJKE SLAGERS SCOREN MET 
KWALITEIT, HERKOMST EN VERWERKING
Het belang van vlees in de samenleving blijft zeer groot. Door 
zijn producten onderscheidt de ambachtelijke slager zich van 
de massamarkt . Traditionele slagers scoren bij consumenten 
door kwaliteits- en regionale producten aan te bieden. De con-
sument is precies in die kwaliteit geïnteresseerd en heeft nood 
aan transparantie. Om succesvol te zijn, moet het slagersvak 
zowel de traditie/het verleden als de hedendaagse ontwikke-
lingen weerspiegelen. Het beste recept op succes is, producten 
leveren die een expertise tonen in vers vlees en vleeswaren, op 
basis van een gedegen technologische achtergrond en tegelij-
kertijd soms ook vernieuwend zijn. Deze trend begeleidende 
zijn nieuwe carrières, zoals: vleessommelier, innovatieve ver-
koopconcepten, online winkels, slimme cateringideeën en 
klantcommunicatie via de sociale media, maken de handel van 

de ambachtelijke slager geschikt voor de toekomst. Daarnaast 
waren ambachtelijke vaardigheden van de hoogste orde te zien 
tijdens de internationale kwaliteitswedstrijden van de Duitse 
Vereniging van Slachterijen ( DFV). Bovendien hadden junior 
slagers de kans om hun talenten te tonen in de internationale 
jonge-slagerscompetitie waarin de beste opkomende slagers 
uit zes landen het tegen elkaar opnemen.
De volgende IFFA wordt gehouden van 14 tot 19 mei 2022.

Meer topthema’s, foto’s en film op www.bb-bb.be
Redactie: Bertrand Vande Ginste 

Nieuwste trends en ontwikkelingen 
tijdens IFFA 2019

Foto: Ivan Claeys, Voorzitter Belgische Beenhouwersbond met 
een deligatie van de Slagers-traiteursschool Diksmuide

Zes dagen lang liet de toonaangevende internationale vakbeurs voor de vleessector ‘IFFA’ te Frankfurt met 
een expositieoppervlakte van 120.000 m² zien hoe de vleessector fit kan blijven voor de toekomst. Meer dan 
1.000 exposanten uit 50 landen lieten hun nieuwste innovaties zien. Een kennismaking met de toekomst was 
de rode draad doorheen deze vakbeurseditie. Geheel volgens traditie organiseerde het Deutsche Fleischer-

Verband een verscheidenheid aan kwaliteitswedstrijden voor ambachtelijke slagers. 
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Frankfurt am Main

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

www.iffa.com

info@belgium.messefrankfurt.com



Tasty and healthy
plant-based food

for everyone.

PeopleAnimals

Planet

Met NEXTERA introduceert Solina Group
een nieuwe generatie plantaardige 
proteïnevoeding die een compleet nieuwe
eetervaring biedt.

Met innovatieve technologieën slagen we erin 
plantaardige ingrediënten zoals tarwe en 
(kikker)erwt om te zetten in gezonde substraten 
met een hoog eiwitgehalte en een ongeëvenaarde 
ervaring op het gebied van smaak, textuur en uiterlijk. 

Met het NEXTERA gamma is het voortaan mogelijk om 
eender welk gerecht vegetarisch of veganistisch aan te 
bieden. Salades, stoofpotjes, pasta’s, éénpansgerechten, 
ovenschotels, schnitzels... Het kan allemaal.

Snel en eenvoudig te verwerken in al uw bereidingen. 
Afsmaken naar eigen wens kan met uw favoriete  
Rejo Spices of Degens kruiden. NEXTERA biedt voor het 
eerst een plantaardig alternatief dat echt iedereen kan 
bekoren.

+32 (0)9 385 56 15
nextera@solina-group.eu

Uw slagerij goed verlicht?

Waarom Lixero? 

x 35 jaar ervaring;
x de experts voor versverlichting;
x ontzorgen van bouwplan tot installatie.

Lichtplannen    Lichtadvies    Projectondersteuning     Montage

Plannen voor een nieuwe inrichting of een 
verbouwing? Laat ons u helpen.

Bel Luc Cornez Segment specialist Retail, 
voor een vrijblijvend lichtconsult.

T: +32 (0)4 79 56 50 28
E: L.cornez@lixero.eu
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RECEPTEN

DE SMAAK VAN DEGENS

+32 (0)9 385 56 15
DEGENS@SOLINA-GROUP.EU 

PASTASALADE CAJUN
CAJUN SAUS

INGREDIËNTEN
- 1 kg pasta gekookt
- 200 g kidneybonen
- 100 g maiskolfjes, klein (gegaard)

BEREIDING
1. Spoel de kidneybonen af met water.
2. Snijd de maïskolfjes in schijfjes.
3. Strooi de Cajun Seasoning over de pasta en meng
deze licht.
4. Vermeng het geheel met de Cajunsaus.

ITALIAANSE ZOMERSALADE
BASIS DRESSING NR

INGREDIËNTEN
- 1 kg fijn gesneden witte kool
- 150 g zongedroogde tomaat, 
fijn gesneden
- 50 g rode ui gesnipperd
- 50 g pijnboompitten geroosterd
- 50 g rode ui gesnipperd
- 150 g mozarella partjes
- 150 g gerookt spek, krokant  
gebakken, koel zo snel mogelijk terug

BEREIDING
1. Meng alle ingrediënten samen.

SALADES

KIJK VOOR MEER INSPIRATIE OP 
WWW.DEGENS.EU 

PASTA-HAMSALADE
DRESSING FRENCH NR

INGREDIËNTEN
- 500 g spirelli’s, gekookt in 
gezouten water
- 300 g gekookte ham, in blokjes
- 1 rode, gele en groene paprika
- 100 g wortelen, geraspt

BEREIDING
1. Ontpit de paprika’s en snijd ze in dobbelsteentjes.
2. Weeg alle ingrediënten af.
3. Meng alle ingrediënten met de Dressing French NR.
4. Presenteer in mooie bak of schaal.
5. Garneer met ingrediënten uit de salade.

ORIËNTAALSE PASTA & HAM 
SALADE
MOSTERDVINAIGRETTE

INGREDIËNTEN
- 500 g gekookte ham in blokjes
gesneden
- 1 rode, groene, gele paprika in blokjes 
gesneden
- 1 bosje lente-ui in ringen gesneden
- 500 g gekookte penne

DEGENS ARTIKELEN
- 500 g Donersaus (7016424)

BEREIDING
1. Meng alle ingrediënten samen met de Donersaus in een mooie schaal.
2. Presenteer het in de toonbank en garneer af met de ringen van lente-ui.

DEGENS, 
ALLE INGREDIËNTEN
VOOR SUCCES
IN VERS

DEGENS ARTIKELEN
- 250 g Cajunsaus (7017022)
- 30 g Cajun Seasoning (7048833) DEGENS ARTIKELEN

- 200 g Dressing French NR (7036826)

DEGENS ARTIKELEN
- Taste Sensation Italiaans (7048359)
- 0,5 l Dressing Basis NR (7036729)
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RECEPTEN

DE SMAAK VAN DEGENS

+32 (0)9 385 56 15
DEGENS@SOLINA-GROUP.EU 

PASTASALADE CAJUN
CAJUN SAUS

INGREDIËNTEN
- 1 kg pasta gekookt
- 200 g kidneybonen
- 100 g maiskolfjes, klein (gegaard)
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1. Spoel de kidneybonen af met water.
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deze licht.
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BASIS DRESSING NR

INGREDIËNTEN
- 1 kg fijn gesneden witte kool
- 150 g zongedroogde tomaat, 
fijn gesneden
- 50 g rode ui gesnipperd
- 50 g pijnboompitten geroosterd
- 50 g rode ui gesnipperd
- 150 g mozarella partjes
- 150 g gerookt spek, krokant  
gebakken, koel zo snel mogelijk terug

BEREIDING
1. Meng alle ingrediënten samen.

SALADES

KIJK VOOR MEER INSPIRATIE OP 
WWW.DEGENS.EU 

PASTA-HAMSALADE
DRESSING FRENCH NR

INGREDIËNTEN
- 500 g spirelli’s, gekookt in 
gezouten water
- 300 g gekookte ham, in blokjes
- 1 rode, gele en groene paprika
- 100 g wortelen, geraspt

BEREIDING
1. Ontpit de paprika’s en snijd ze in dobbelsteentjes.
2. Weeg alle ingrediënten af.
3. Meng alle ingrediënten met de Dressing French NR.
4. Presenteer in mooie bak of schaal.
5. Garneer met ingrediënten uit de salade.

ORIËNTAALSE PASTA & HAM 
SALADE
MOSTERDVINAIGRETTE

INGREDIËNTEN
- 500 g gekookte ham in blokjes
gesneden
- 1 rode, groene, gele paprika in blokjes 
gesneden
- 1 bosje lente-ui in ringen gesneden
- 500 g gekookte penne

DEGENS ARTIKELEN
- 500 g Donersaus (7016424)

BEREIDING
1. Meng alle ingrediënten samen met de Donersaus in een mooie schaal.
2. Presenteer het in de toonbank en garneer af met de ringen van lente-ui.

DEGENS, 
ALLE INGREDIËNTEN
VOOR SUCCES
IN VERS

DEGENS ARTIKELEN
- 250 g Cajunsaus (7017022)
- 30 g Cajun Seasoning (7048833) DEGENS ARTIKELEN

- 200 g Dressing French NR (7036826)

DEGENS ARTIKELEN
- Taste Sensation Italiaans (7048359)
- 0,5 l Dressing Basis NR (7036729)



32 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 

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

MAKING SENSE OF TASTEMAKING SENSE OF TASTE

BOURGUIGNON 
SALADE

REJO producten:
• 5 g  S02847 NITRIETPEKELZOUT 
• 15 g  s06085 KNOFLOOKPEPER 0.6 kg APOLLO
• 1 st  S01256 VACUUMZAKKEN 300X400
• 300 g  S05548 BEARNAISESAUS CULINAIR 
  Bevat: gluten, ei, melk, soja, mosterd
• 200 g  S08881 MAYONAISE GYMA
  Bevat: mosterd, ei 

Bereiding & presentatie: 
1. Meng het fijngesneden rundsvlees met het  
NITRIETPEKELZOUT en de KNOFLOOKPEPER, plaats 
in een VACUÜMZAK 300 x 400 en laat 12 uur 
marineren in de koeling.
2. Bak de runderreepjes kort aan in de boter, koel zo 
snel mogelijk terug.
3. Meng de BEARNAISESAUS CULINAIR en de MAY-
ONAISE GYMA koud onder elkaar, voeg de gebakken 
rundsvleesreepjes toe en meng goed onder elkaar.
4. Presenteer in een mooie schotel en werk af met 
wat groene selder in fijne brunoise en/of wat fijn  
gesneden groene kruiden.

Ingrediënten:
• 1 kg   rundsvlees, fijn gesneden
• 50 g   boter

KASSELERRIB
SALADE

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

Bereiding & presentatie: 
1. Steam de erwten kort op 90°C, koel zo snel 
mogelijk terug en laat uitlekken.
2. Meng alles samen.
3. Presenteer in een mooie schotel.

Ingrediënten:
• 500 g  kasselerrib, in julienne gesneden
• 400 g  knolselder, geraspt
• 400 g  erwten (diepvries)
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Hof van Ossel
Osselstraat 91

1785 Merchtem
Belgium

Filip Meysmans
+32 474 51 61 35

info@hofvanossel.be
www.hofvanossel.be

• Gekweekt voor de slager-vakman

• Japanse topkwaliteit naar wens 
van de Europese consument

• Dé nieuwste smaaksensatie in het 
rundvlees

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

• Wordt onze nieuwe ambassadeur 
en onderscheid je van de rest

BELGISCH 
WAGYU
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LEREN  
OP MAAT
OPLEIDINGEN VOOR VOLWASSENEN
• Diploma secundair onderwijs 

ASO en beroepsgerichte opleidingen

• Voeding & drankenkennis
• Nederlands voor anderstaligen
• Gids & reisleider
• Techniek
• Mode
• Hebreeuws

CVO Vitant

Campus PIVA, Desguinlei 244, 2018 Antwerpen • www.cvovitant.be •  op facebook

CVO VITANT-
CAMPUS PIVA:    

JOUW BESTE KEUZE  VOOR EEN 
OPLEIDING SLAGERIJ, BAKKERIJ, 

HORECA, BEDRIJFSBEHEER, 
MODE, GIDS & REISLEIDER  

Bezoek onze open-les-avonden 
op 20-21-22-23 mei. 

Telefoon: 03 242 26 19
 

advertentie CVO Vitant Slagerij vakblad.indd   3 24/04/2019   14:06:42

Volg een praktijkgerichte slagersopleiding bij SYNTRA Midden-Vlaanderen 
en krijg meer voor minder.

MAG HET IETS MEER ZIJN?

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

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

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

www.werkplekleren.be
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GIP SLAGERIJ 6BS EN 6TS

De slagerijafdeling van PIVA beleefde van 
maandag, 20 mei tot en met donderdag 
23 mei wederom schitterende hoogdagen 
met op donderdagavond de apotheose 
van het praktische gedeelte van de GIP 
Slagerij met een hoofdletter S.
Vier dagen lang werd er geconcentreerd 
gewerkt door de leerlingen van het 6de 
Beroepsjaar en het 6de Technische jaar.  
Het resultaat, een prachtige showtafel 
waarop slagerijproducten, fijne vleeswa-
ren en culinaire gerechten werden 

samengebracht, was ook dit jaar een lust 
voor het oog.
Dhr. Deloose, die als voormalig TA van de 
afdeling mee aan de wieg van de GIP-
vernieuwing stond en nu één van de jury-
leden was, vat het treffend samen:” Het 
concept van vier dagen samenwerken en 
zo de opstart van een slagerij, weliswaar 
op schoolniveau, nabootsen motiveert de 
leerlingen om boven zichzelf uit te stijgen 
en jaar na jaar schitterende prestaties 
neer te zetten.”  
Dit wordt door alle aanwezigen beaamt. 
Zowel juryleden als ouders en genodig-
den staan elk jaar versteld van het niveau 
dat bereikt wordt.  Ook de betrokken 
leerkrachten, die de talenten van onze 
leerlingen mee ontwikkelen en stimuleren 
maar ook hun werkpunten kennen, zijn 
altijd opnieuw trots op de prestaties en 
merken tijdens dit praktische deel naast 
de gekende individuele kwaliteiten elke 
keer opnieuw nieuwe en soms onver-
wachte sterke kanten op bij hun leerlin-
gen.
Ook ik weet wat onze leerlingen in hun 
mars hebben en ben altijd fier om dit nog 
versterkt te zien tijdens hun GIP.

Steven Vercaeren
Technisch adviseur Slagerij

WEEK VAN HET VARKEN 
Van 13 tot 18 mei liep de “Week van het 
Varken”. In dit kader organiseerden 
Boerenbond en het Innovatiesteunpunt 
op 15 mei een netwerkevent “De Smaak 
van ons varken” in C-Mine te Genk, 
mogelijk gemaakt door de financiële 
steun van de provincie Limburg, VLAIO 
en EFRO. De avond bestond uit een aca-
demisch gedeelte over de smaak en kwa-
liteit van ons varkensvlees. Daarna volgde 
een netwerkmoment waarbij onze var-
kenshouders zelf konden proeven hoe de 
slagers met het varkensvlees aan de slag 
gaan. Een rijkelijk buffet met veel ver-
schillende ‘varkens’-hapjes stond klaar. 
Niemand is met honger naar huis gegaan.

Imago en promotie van ons varkensvlees
Liedewij Verbiest van Weber Shandwick 
opende het academisch gedeelte met 
een presentatie over de imago- en pro-
motiecampagne van VLAM voor ons var-
kensvlees. Zij maakt deel uit van het PR & 
communicatiebureau van Weber 
Shandwick en ondersteunt VLAM in de 
imago-acties voor de varkensvleessector.
De vorige VLAM-campagnes draaiden 
rond 3 rationele pijlers: voedzaam, veilig 

en verantwoord. Door het mindere imago 
van de sector en het gebrek aan communica-
tie word het steeds belangrijker om ook in te 
spelen op emoties bij de communicatie over 
varkensvlees. Mensen eten varkensvlees 
immers niet alleen omdat het gezond en 
voedzaam is, maar ook omdat ze het lekker 
vinden.
De verschillende schakels in de keten moeten 
volgens VLAM samenwerken en één bood-
schap naar buiten brengen. Namelijk dat de 
Belg dol is op zijn vlees – omdat het hem 
smaakt. Vlees van bij ons maakt deel uit van 
ons Belgische DNA en zit diep verankerd in 
onze (eet)cultuur. In de imagocampagne zet-
ten ze in op smaak, vakmanschap en de 
locale productie en consumptive. Vlam doet 
hiervoor verschillende communicatie-acties. 
Liedewij Verbiest deed ze allemaal uit de 
doeken.
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Dé school voor voeding, zorg & techniek
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Slagerijschool Aalst - TechniGO!

TechniGO! Campus Ledebaan
Ledebaan 101, 9300 Aalst

Tel.: 053/46 70 00

INSCHRIJVINGEN
van 1/07 tot en met 5/07 en van 19/08 tot 
en met 31/08 van maandag tot vrijdag 
van 13u30 tot 17u30 en op 
zaterdag  9u00 tot 12u00

Kwaliteitsvol onderwijs voor een toekomst met werkzekerheid

‘Voeding’ vanaf 12 jaar
In de 1ste graad kan uw kind kennismaken met de 3 voedingsafdelingen die onze school, TechniGO! 
Campus Ledebaan, aanbiedt : bakkerij, slagerij en hotel. De leerlingen leren er basisvaardigheden en 
komen in contact met moderne materialen en mogelijkheden. Op het einde van het 2de jaar kunnen ze 
proeven van de praktijk in de hogere jaren : de leerlingen worden via een beurtrolsysteem ingeschakeld 
in de praktijklessen van een hoger jaar. Dit is meestal een heel nuttige ervaring.

Kiezen voor slagerij
Leerlingen die uit de drie voedingsafdelingen kiezen voor slagerij, kiezen niet alleen voor werkzekerheid, 
maar ook voor een opleiding vol afwisseling en creativiteit. In de 2de graad komen de slagers in spe 
terecht in de richting ‘Slagerij en Vleeswarenbereiding’. Centraal staan hier het bewerken en versnijden 
van vlees. Tegelijk leren zij de meeste basisbereidingen kennen. Het gebruik van machines en allerlei 
apparatuur, met speciale aandacht voor veiligheid en hygiëne, worden uitvoerig behandeld. Tijdens deze 
brede opleiding zoeken wij een evenwicht tussen ‘kennen’ en ‘kunnen’.

Meesterschap en vakmanschap
In de 3de graad verandert de richting van naam, nl. ‘Slagerij en Verkoopsklare gerechten’. Hier bouwt 
men verder op de verworven basiskennis. Creativiteit en originaliteit komen volop tot hun recht. 
De praktijklessen vormen een directe voorbereiding op het beroep. Hierbij spitst de aandacht zich toe 
op elementen die van belang zijn zowel voor de kleine ambachtelijke slager als voor de vleesindustrie. 
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TER GROENE POORTE 
ZORGT VOOR BEDIENING IN 
HET KONINKLIJK PALEIS 

Vandaag service op 
het hoogste niveau 
voor onze leerlin-
gen van het vierde 
jaar Hotelschool! 
Op het programma 
'bediening in het 

Koninklijk Paleis' naar aanleiding van 
de Koningin Elisabethwedstrijd.
Een unieke ervaring voor onze jonge 
leerlingen om reeds in hert vierde jaar 
te proeven van zaalkunsten waar alles 
piekfijn, maar dan ook piekfijn in orde 
moet zijn. 

DOSSIER OPLEIDING
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Voor meer info: bel Heleen Loones via 078/353 653 of mail heleen.loones@syntrawest.be

SLAGER - SPEKSLAGERIJ -
TRAITEUR 

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

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

Korte opleidingen 2019-2020

www.syntrawest.be Bezoek ons op

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

Met de steun van:

Lange opleidingen 2019-2020
avondopleiding 'slager-spekslager' start dinsdag 17 sep ‘19 - 3 jaar - Kortrijk

voltijdse dagopleiding 'slager-spekslager' start woensdag 4 sep ‘19 - 1 jaar - Kortrijk
1,5 dagen/week campusleren en 3 dagen/week werkplekleren.

A L L E  C A M P U S S E N

INFODAGENZAT 
29/6
09.00 - 12.00

MA A 
01/ 7
14.00 - 20.00

BBQ Masters: Roken
start ma 07 okt ‘19 - 1 avondsessie - € 75,00 - Brugge

BBQ Masters: Wild
start ma 04 nov ‘19 - 1 avondsessie - € 75,00 - Brugge

BBQ Masters: Vegetarisch
start ma 16 mrt ‘20 - 1 avondsessie - € 75,00 - Brugge

BBQ Masters: Nordic cooking / open vuur
start ma 15 jun ‘20 - 1 avondsessie - € 75,00 - Brugge

Vacuümgaren
start ma 30 sep ‘19 - 4 avondsessie - € 235,00 - Kortrijk

Vegan
start do 10 okt ‘19 - 2 avondsessie - € 150,00 - Kortrijk
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DOSSIER OPLEIDING
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ACTUEEL

Op donderdag 25 april verzamelden 38 
leden van de Grootorde van de Belgische 
slagers in Wortegem –Petegem voor een 
bezoek aan de stoeterij - fokkerij van de 
bekende industrieel Willy Naessens. 

Ondanks de koude en de regen kreeg het 
gezelschap een enthousiaste verwelko-
ming en konden we starten aan de rond-
leiding op het prestigieuze domein met 

ONTDEKKINGSUITSTAP VAN DE GROOTORDE 
VAN DE BELGISCHE SLAGERS

uitgestrekte landerijen, voorzien van een 
parcours met grachten en heuvels, waar 
paard en menner zich kunnen uitleven. 
De gids liet ons kennis maken met de 
Arabo - Friesche paarden die hun kracht 
combineren met volgzaamheid. Op de 
volgende locatie konden we de prachti-
ge historische koetsen bewonderen. 

Daarna was het de beurt aan de klassie-
ke rijtuigen alsook de koetsen die 
gebruikt worden voor wedstrijden en 
voor de zondagnamiddag uitstapjes. In 
de authentiek gerestaureerde schuur 
staan unieke begrafeniskoetsen uitge-
stald. De gids vertelde ons dat naarge-
lang de status van de overledene en de 
financiële draagkracht van de familie, 
een keuze gemaakt werd uit diverse rij-
tuigen. Een prachtig versierde witte 
koets, die werd getrokken door witte 
paarden was de uitblinker. De unieke his-
torische verzameling paardengarelen kon 
tevens op heel wat belangstelling van 
onze leden rekenen.

We konden vaststellen dat de paarden 
zelf uistekend verzrogd worden. Ze kun-
nen, na een uitstap, genieten van het 
exclusief voorrecht van een frisse was-
beurt gevolgd door een drooginstallatie, 

W W W . B O S S U Y T S H O P I N T E R I O R S . B E
Slagerij Room, Dikkebus

annex zonnebank. Daarnaast is er ook 
een geautomatiseerd en gepersonali-
seerd voerdersysteem en uitmestsysteem 
aanwezig. 

De koetsen hebben hun eigen carwash 
zodat alles tot in de perfectie wordt 
onderhouden. Om de fysiek van de paar-
den te optimaliseren, beschikt men over 
een stapmolen en een paardenzwembad. 
De superlatieven waren dan ook op hun 
plaats op deze prachtige locatie. 
Om af te sluiten kregen we een drankje 
aangeboden en konden we genieten van 
een bedrijfsfilm die Willy Naessens zelf in 
de picture zette. Niet enkel de paarden 
maar ook de projecten die deze self-
made-man heeft verwezenlijkt - een por-
tefeuille van 30 bedrijven waaronder 
enkele in de vleeswarenindustrie en een 
personeelsbezetting van 1.300 werkne-
mers - vormen zijn imperium. 

Daarna ging het richting De Hooiopper, 
een sympathiek restaurantje in de buurt, 
waar ons gezelschap werd vergast op 
een lekkere lunch. Dit was de geslaagde 
afsluiter van een fijne namiddag die zeker 
navolging verdiend. 

Willy Verbust, Grootmeester.
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Er heersen heel wat misvattingen over 
vlees en vleeswaren, niet alleen op vlak 
van voedingswaarde, vet- en choleste-
rolgehalte, maar ook over het aandeel 
van vlees in het ontstaan van gezond-
heidsproblemen. Dierlijke producten, en 
in het bijzonder vlees, waren steeds 
essentieel in de ontwikkeling van de 
mens en zijn ook vandaag nog de effici-
entste bron voor het aanbrengen van 
belangrijke voedingstoffen. Het is daar-
om niet aangewezen om vlees te ver-
vangen zonder zorgvuldige nutritionele 

overwegingen binnen de bestaande eet-
gewoonten en -cultuur. Daarnaast eten 
vrouwen, kinderen en sommige bejaar-
den vandaag reeds beduidend minder 
vlees. Dit maakt hen meer vatbaar voor 
een tekort aan een aantal essentiële 
voedingsstoffen. Het voedingsbeleid 
moet erop toezien dat vlees deel blijft 
van een evenwichtig dieet, zonder 
excessen maar ook zonder dat bepaalde 
groepen het slachtoffer worden van te 
algemene en drastische aanbevelingen 
tot vleesvermindering1.

1. VLEES BINNEN HET EETPATROON 
VAN DE BELG
De Belg eet gemiddeld 111 g vlees per 
dag, gevogelte en vleeswaren inbegre-
pen. Dat stelde het Wetenschappelijk 
Instituut Volksgezondheid (WIV) in 2014-
2015 vast in de voedselconsumptiepeiling 
bij 3- tot 64-jarigen. Gemiddeld eten 

vrouwen minder vlees (gemiddeld 88 g 
per dag) dan mannen (gemiddeld 132 g 
per dag). Hierin bedraagt het aandeel 
van vleesbereidingen (zoals hamburgers, 
worst en vleeswaren) 63 g (52 g voor 
vrouwen en 75 g voor mannen) en dat 
van vers vlees 48 g (36 g voor vrouwen 
en 57 g voor mannen.2. Er is de laatste 
jaren een trend van lagere vleescon-
sumptie zichtbaar. Minder vlees eten kan 
worden opgevangen mits dit gebeurt 
door goed opgebouwde aanpassingen in 
de voeding. Vlees en vleesproducten 
zonder meer onzorgvuldig schrappen kan 
aanleiding geven tot voedingstekorten3.

“VLEES EN 
VLEESPRODUCTEN ZONDER 

MEER ONZORGVULDIG 
SCHRAPPEN KAN 

AANLEIDING GEVEN TOT 
VOEDINGSTEKORTEN”.

Binnen VLAM zetelt de Landsbond 
in de verschillende sectorgroepen 
rond vlees (pluimvee, runds, 
varken, lastenboeken, 
streekproducten, …). Samen 
met de vertegenwoordigers van 
o.a. landbouw, slachthuizen, 
vleeswaren, de Landsbond, ... 
coördineert VLAM de promotie 
rond vlees. Met de ontwikkeling 
van de Position Papers kunnen 
we, als sector, de kritiek op vlees 
in een juist perspectief plaatsen.

Ook onze slagers kunnen 
deze dossiers gebruiken om 
wetenschappelijk onderbouwde 
antwoorden te geven aan hun 
klanten. Gebruik deze info en 
laat het imago van ons heerlijk 
Belgisch stukje vlees niet 
bekladden door onwetenden. In dit 
vakblad publiceren wij deel 1 van 
de position papers. Deel 1 draait 
rond gezondheid. In de volgende 
vakbladen komen dierenwelzijn, 
duurzaamheid en economie aan 
bod. 
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1 Icon made by sripo from www.flaticon.com 
2 Lebacq T. Vlees, vis, eieren en vervangproducten. In: Bel S, Tafforeau J (ed.). Voedselconsumptiepeiling 2014-2015. Rapport 4. WIV-ISP, Brussel, 2016 
https://fcs.wiv-isp.be/nl/ 
3 Icon made by Freepik from www.flaticon.com
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 2. AANBEVOLEN HOEVEELHEDEN
Vlees maakt deel uit van de voedings-
driehoek als een belangrijke bron van 
eiwitten en essentiële nutriënten4. Er 
wordt aangeraden om niet meer dan 
500 g rood vlees per week te eten5 en 
vlees af te wisselen met vis, ei en plant-
aardige eiwitvervangers. Qua frequentie 
geldt het volgende advies: eet maximaal 
twee tot drie keer per week gevogelte, 
maximaal één tot twee keer per week 
rood vlees en zo weinig mogelijk ver-
werkt vlees. Daarnaast bestaat er rond 
het advies van de Wereldgezondheids-
organisatie omtrent rood vlees en in het 
bijzonder rond verwerkt vlees zelfs tus-
sen wetenschappers geen uniformiteit6,7. 
Er kunnen ook vraagtekens worden 
geplaatst bij de stigmatisering van rood 
vlees versus wit vlees8. Er is rood vlees 
en er is wit vlees. Er is daarnaast ook 
vers vlees, vleesbereidingen en vlees-
producten. Zo heeft een vleesbereiding 
een bewerking ondergaan (bv. malen tot 
gehakt). Vleesproducten hebben een 
houdbaarheidsverlenging ondergaan 
(bv. roken, drogen, zouten, fermente-
ren,…) Er is ook erg veel onderscheid in 
bewerkt vlees (“processed meats”). Niet 
alle vleesproducten zijn ook ‘zwaar’ 
bewerkt: veel vleesproducten zijn slechts 
minimaal bewerkt (bv. ham of kippen-
wit). België heeft reeds een lange tradi-
tie van vlees bewerken en heeft veel 
expertise in minimaal bewerkte vleeswa-
ren. 

“DE JUISTE 
HOEVEELHEID VLEES EN 
VLEESPRODUCTEN IN DE 

JUISTE CONTEXT PAST IN 
EEN GEZONDE VOEDING”

Men geeft in de aanbevelingen ook de 
volgende leidraad mee: vul je bord voor 
de helft met groenten, voor een vierde 
met aardappelen of volkoren graanpro-
ducten en voor een vierde met vlees, vis, 
ei, peulvruchten of vervangproducten9.
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6 Klurfeld DM. 2015. Research gaps in evaluating the relationship of meat and health. Meat Science 109:86-95. 
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food pyramid): are we heading towards the vilification of a valuable food group? International Journal of Food Microbiology 274:67-70. 
8 Maki KC et al. A meta-analysis of randomized controlled trials that compare the lipid effects of beef versus poultry and/or fish consumption. J Clin Lipidol. 
2012 Jul-Aug;6(4):352-61. doi: 10.1016/j.jacl.2012.01.001. Epub 2012 Jan 21 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22836072 
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POSITION PAPERS VLEESSECTOR - DEEL 1: GEZONDHEID

3. VLEES BEVAT ESSENTIËLE 
VOEDINGSSTOFFEN EN PAST IN EEN 
GEZONDE VOEDINGSPATROON
De nutritionele waarde van vlees is 
uniek. Vlees is een bron van essentiële 
voedingsstoffen, waaronder hoogwaar-
dige eiwitten en een hele reeks vitami-
nen (met bijzondere vermelding van 
vitamine B12 dat geen evidentie is in een 
voedingspatroon zonder vlees en dierlij-
ke producten) en mineralen in een goed 
opneembare vorm (zoals onder meer 
ijzer en zink)10. Dit zijn stuk voor stuk 
belangrijke voedingsstoffen die niet 
enkel bijdragen aan de fysieke en men-
tale ontwikkeling van kinderen, reeds 

vanaf zeer jonge leeftijd11,12,13 maar ook 
aan het onderhoud van onder andere de 
spiermassa, het zenuwstelsel, het 
immuunsysteem en de stofwisseling van 
zowel kinderen als volwassenen14,15. Zij 
zijn van nature niet in dezelfde mate 
aanwezig of bruikbaar in andere voe-
dingsmiddelen16.

“DE NUTRITIONELE 
WAARDE VAN VLEES IS 

UNIEK”

Eiwitten 
100 g mager vlees bevat ongeveer 20 
tot 25 g eiwitten. Deze zijn makkelijk 

verteerbaar en bevatten alle essentiële 
aminozuren in een goede verhouding 
(Digestible Indispensable Amino Acid 
Score of DIAAS van 1,1-1,3)17. Dat zorgt 
ervoor dat het uitstekende eiwitten zijn 
voor de opbouw en het continue onder-
houd van de spieren en ander lichaams-
eiwitten. Plantaardige eiwitten (met uit-
zondering van soja-eiwitten) zijn door-
gaans sterk gelimiteerd in één of meer-
dere essentiële aminozuren en in ver-
teerbaarheid. Vegetariërs en veganisten 
dienen daarom verschillende plantaardi-
ge eiwitbronnen te combineren, wat niet 
altijd evident is in de lokale eetcultuur. 
Dat gaat dikwijls ook gepaard met een 
grotere energie-inname dan bij een 
mager stukje vlees. Bij oudere mensen is 
een te lage eiwitinname vaak mede de 
oorzaak van sarcopenie waardoor ze 
spiermassa en spierkracht verliezen en 
bijgevolg minder mobiel en zelfredzaam 
worden. Vleesconsumptie biedt in deze 
context een eenvoudige optie tot verbe-
tering18. Vlees eten tijdens één maaltijd 
van de dag kan bijdragen tot een ade-
quate inname van hoogwaardige eiwit-
ten en andere belangrijke essentiële 
voedingsstoffen. 

Vitamine B12 
Vitamine B12 draagt bij tot de vorming 
van rode bloedcellen en de normale 
werking van het zenuwstelsel en 
immuunsysteem. Het is van nature enkel 
te vinden in dierlijke producten op basis 
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10 Belgische voedingsmiddelentabel. www.internubel.be 
11 Tang M, Hendricks AE, Krebs NF. A meat- or dairy-based complementary diet leads to distinct growth patterns in formula-fed infants: a randomized controlled 
trial. The American Journal of Clinical Nutrition. 2018. [Epub ahead of print] 
12 Tang M, Krebs NF. High protein intake from meats as complementary food increases growth but not adiposity in breastfed infants: a randomized trial. The 
American Journal of Clinical Nutrition. 2014; 100 (5):1322-1328 
13 Hulett et al. Animal source foods have a positive impact on the primary school test scores of Kenyan schoolchildren in a cluster-randomised, controlled feeding 
intervention trial. al Br J Nutr. 2014 Mar 14;111(5):875-86. doi: 10.1017/S0007114513003310 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24168874 
14 Verordening (EU) Nr. 1924/2006 van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen en Verordening (EU) Nr. 1169/2011 van 25 
oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. 
15 Gupta S. Clever eating. Nature March 2016 - https://www.nature.com/articles/531S12a.pdf 
16 Icon made by Freepik from www.flaticon.com
17 Kevin B. Comerford and Gonca Pasin. Emerging Evidence for the Importance of Dietary Protein Source on Glucoregulatory Markers and Type 2 Diabetes: Different 
Effects of Dairy, Meat, Fish, Egg, and Plant Protein Foods. Nutrients. 2016 Aug; 8(8): 446 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4997361/ 
18 Phillips SM. Nutrient-rich meat proteins in offsetting age-related muscle loss. Meat Sci. 2012 Nov;92(3):174-8 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/22632883
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2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. 
15 Gupta S. Clever eating. Nature March 2016 - https://www.nature.com/articles/531S12a.pdf 

16 Icon made by Freepik from www.flaticon.com 
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POSITION PAPERS VLEESSECTOR - DEEL 1: GEZONDHEID

van zuivel, vlees, eieren en vis. Een stuk-
je mager rundvlees van 100 g levert bij-
voorbeeld 78% van onze benodigde 
hoeveelheid vitamine B12 per dag19. Wie 
vlees en andere dierlijke producten uit 
zijn voeding weert, moet zijn voeding 
dus aanvullen met supplementen om 
gezondheidsproblemen door vitamine 
B12-tekort te vermijden. Dat impliceert 
dat dierlijke producten, waaronder ook 
vlees, een plaats en rol hebben in 
natuurlijke voedingsgewoonten.
“Een stukje mager rundvlees van 100 
gram evert 78% van onze benodigde 
hoeveelheid vitamine B12, 15% van ijzer 
en 41% van zink”.

IJzer en zink 
IJzer in de vorm van heem helpt bij het 
zuurstoftransport en de stofwisseling in 
het lichaam. Bij een tekort ondervindt 
men snel vermoeidheid. Zink draagt bij 
aan de stofwisselingsprocessen, maar 

ook aan de werking van het immuunsys-
teem. Haemijzer in vlees wordt beter 
opgenomen (25%) dan ijzer uit plantaar-
dige producten (5 tot 15%)20. Een kleine 
hoeveelheid vlees (50 g) toevoegen aan 
groenten of granen kan ook helpen om 
niet- haemijzer beter op te nemen21. 
Jonge kinderen, jonge en zwangere 
vrouwen, vegetariërs en veganisten heb-
ben meer kans op ijzer- en zinktekort. 
Slechts 100 g mager rundvlees kan al 
zorgen voor 15% van de benodigde hoe-
veelheid ijzer per dag en 41% van de 
dagelijkse hoeveelheid zink.

In conclusie 
Vlees bevat belangrijke essentiële voe-
dingsstoffen en past in een gezond en 
evenwichtig voedingspatroon. Vlees en 
dierlijke producten zonder meer schrap-
pen kan leiden tot voedingstekorten en 
gezondheidsproblemen22. Dat is vooral 
een reden van bezorgdheid bij jonge 

kinderen23 maar vergt ook de nodige 
aandacht bij jonge en zwangere vrou-
wen, vegetariërs, veganisten en ouderen 
die meer risico lopen op ijzer-, zink- en 
jodiumtekorten24,25,26. Bovendien gaat 
vlees mijden vaker samen met ortho-
rexia en overdreven dieetgedrag27. 
Vitamine B12 vraagt bijzonder veel aan-
dacht in voedingspatronen zonder dier-
lijke producten. 

“VLEES BEVAT 
BELANGRIJKE ESSENTIËLE 

VOEDINGSSTOFFEN EN 
PAST IN EEN GEZOND 

EN EVENWICHTIG 
VOEDINGSPATROON”.

4. PROMOTEN OM MEER PLANTAARDIG 
TE ETEN KAN LEIDEN TOT 
MISVERSTANDEN
Er wordt steeds meer nadruk gelegd op 
het eten van meer plantaardige voe-
dingsmiddelen aangezien de gemiddel-
de Belg nog te weinig groenten, fruit, 
volkoren producten, peulvruchten en 
noten eet in vergelijking met de algeme-
ne voedingsrichtlijnen. Maar in een 
gezonde voeding is er ook plaats voor 
vlees. Consumenten stellen zich veel 
vragen over vleesconsumptie. Hieronder 
willen we enkele stellingen over vlees 
uitklaren. 

De kans op meer welvaartsziekten en 
darmkanker door vleesconsumptie is 
beperkt 
Een hoge consumptie van rood vlees 
(meer dan 100-120 g per dag) en vooral 
van bewerkt vlees (meer dan 50 g per 
dag) loopt in epidemiologische studies 
parallel met een verhoogd risico op car-
diovasculaire aandoeningen, diabetes 
type 2 en darmkanker28,29,30. Dergelijke 
vleesconsumptie zien we in België voor-
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3.1 Eiwitten 

100 g mager vlees bevat ongeveer 20 tot 25 g eiwitten. Deze zijn makkelijk verteerbaar en bevatten alle 

essentiële aminozuren in een goede verhouding (Digestible Indispensable Amino Acid Score of DIAAS van 

1,1-1,3)17. Dat zorgt ervoor dat het uitstekende eiwitten zijn voor de opbouw en het continue onderhoud 

van de spieren en ander lichaamseiwitten. 

Plantaardige eiwitten (met uitzondering van soja-eiwitten) zijn doorgaans sterk gelimiteerd in één of 

meerdere essentiële aminozuren en in verteerbaarheid. Vegetariërs en veganisten dienen daarom 

verschillende plantaardige eiwitbronnen te combineren, wat niet altijd evident is in de lokale eetcultuur. Dat 

gaat dikwijls ook gepaard met een grotere energie-inname dan bij een mager stukje vlees. Bij oudere 

mensen is een te lage eiwitinname vaak mede de oorzaak van sarcopenie waardoor ze spiermassa en 

spierkracht verliezen en bijgevolg minder mobiel en zelfredzaam worden. Vleesconsumptie biedt in deze 

context een eenvoudige optie tot verbetering18. Vlees eten tijdens één maaltijd van de dag kan bijdragen 

tot een adequate inname van hoogwaardige eiwitten en andere belangrijke essentiële voedingsstoffen.  

                                                           
17 Kevin B. Comerford and Gonca Pasin. Emerging Evidence for the Importance of Dietary Protein Source on Glucoregulatory Markers and Type 2 Diabetes: Different Effects 

of Dairy, Meat, Fish, Egg, and Plant Protein Foods. Nutrients. 2016 Aug; 8(8): 446 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4997361/ 
18 Phillips SM. Nutrient-rich meat proteins in offsetting age-related muscle loss. Meat Sci. 2012 Nov;92(3):174-8  - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22632883 

(17)

19 Hoge Gezondheidsraad. Voedingsaanbevelingen voor België- 2016. Brussel: HGR; 2016. Advies nr. 9285 
20 Hoge Gezondheidsraad. Voedingsaanbevelingen voor België- 2016. Brussel: HGR; 2016. Advies nr. 9285 
21 EU Register of Nutrition and Health claims
22 Burkert NT et al. Nutrition and Health – The Association between Eating Behavior and Various Health Parameters: A Matched Sample Study. PLoS ONE 
9(2): e88278. doi:10.1371/journal.pone.0088278- http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0088278 
23 Nathan Cofnas. Is vegetarianism healthy for children? Critical reviews in food science and nutrition 2018 - 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10408398.2018.1437024 
24 De Ridder K, Bel S, Brocatus L, Lebacq T, Moyersoen I, Ost C & Teppers E. De consumptie van voedingsmiddelen en de inname van voedingsstoffen. In: 
Bel S, Tafforeau J (ed.) Voedselconsumptiepeiling 2014-2015. Rapport 4. WIV-ISP, Brussel, 2016 
25 Brantsæter AL et al. Inadequate Iodine Intake in Population Groups Defined by Age, Life Stage and Vegetarian Dietary Practice in a Norwegian 
Convenience Sample. Nutrients. 2018 Feb 17;10(2). pii: E230. doi: 10.3390/nu10020230 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29462974 
26 Krajcovicová-Kudlácková M et al. Iodine deficiency in vegetarians and vegans. Ann Nutr Metab 2003;47(5):183-5 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/12748410 
27 Barthels F et al. Orthorexic and restrained eating behaviour in vegans, vegetarians, and individuals on a diet. Eat Weight Disord. 2018 Apr;23(2):159-166. doi: 
10.1007/s40519-018-0479-0. Epub 2018 Feb 3 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29397564
28 Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015. 
29 World Cancer Research Fund. www.wcrf.org > Research we fund > Continuous Update Project findings & reports 
30 Hoge Gezondheidsraad. Rood vlees, met rood vlees bereide charcuterie en de preventie van colorectale kanker. Advies nr. 8858, 4 december 2013 



48 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 

al bij adolescente en volwassen man-
nen31. Het bewijs voor een oorzakelijk 
verband tussen vlees eten en welvaarts-
ziekten ontbreekt32,33. Andere negatieve 
factoren van het Westerse dieet binnen 
het eet- en leefpatroon spelen ook mee, 
zoals gebrek aan beweging en alcohol-
gebruik. 

“HET BEWIJS VOOR EEN 
OORZAKELIJK VERBAND 
TUSSEN VLEES ETEN EN 

WELVAARTSZIEKTEN 
ONTBREEKT”

Epidemiologische associaties kampen 
met een aantal beperkingen. Per defini-
tie laten ze niet toe om oorzakelijke ver-
banden aan te tonen. Ze kunnen enkel 
bepaalde hypothesen suggereren. Naast 
moeilijkheden om de consumptie van 
verschillende soorten vlees en vleespro-
ducten goed in kaart te brengen en 
rekening te houden met de heterogeni-
teit binnen een vleescategorie (bv. in 
functie van de bereidingswijze), is een 
cruciale vraag ook in welke mate de ver-
banden verstoord worden door het 
effect van andere factoren. Vleeseters 
hebben bijvoorbeeld vaker in het alge-
meen een ongezonde levensstijl en eet-
patroon34. Er gaan daarom ook steeds 
meer stemmen op om effecten van eet-
patronen te analyseren in plaats van 
afzonderlijke voedingsmiddelen. Dit ook 
om te vermijden dat bepaalde voedings-
middelen onrechtmatig gestigmatiseerd 
worden. Er zijn ook duidelijke aanwijzin-
gen dat de associatie van vleescon-

sumptie met colorectale kanker ver-
dwijnt in een gevarieerde voeding met 
voldoende antioxidanten35. 
** Met houdbaardheidsverlenging 
bedoelen we roken, zouten, drogen, fer-
menteren,… Daarnaast moet men bij 
bereid vlees een onderscheid maken 
tussen licht bewerkte producten zoals 
ham en zwaar bewerkte producten zoals 
frituursnacks. Bij ons zijn er veel meer 
licht bewerkte vleesproducten, in de VS 
vaker zwaar bewerkte. 
Het verhoogde relatieve risico op darm-
kanker wordt vaak foutief gecommuni-
ceerd. Het relatieve risico van 18% lijkt 
spectaculair maar betekent in de praktijk 
louter een stijging van het meer beteke-
nisvolle absolute risico van maar 1%. Het 
absolute risico op darmkanker bedraagt 
in Vlaanderen gemiddeld ongeveer 4,5% 
(hoger bij mannen dan bij vrouwen). Per 
50 g toename in verbruik van verwerkt 
vlees stijgt het relatieve risico met onge-
veer 20% (RR = 1.2). Maar in absolute 
termen betekent dit dus maar 1% meer 
risico. In praktijk betekent dit dat levens-
lang schrappen van vleesproducten 1 
consument op 100 minder kans heeft op 
darmkanker, indien dit effect al causaal 
zou zijn. Zoals hoger aangehaald is dit 
bovendien zeer sterk individu-afhanke-
lijk. Ter vergelijking, het risico op long-
kanker bij veel roken ten opzichte van 
niet roken stijgt meer dan tienvoudig36. 

In de klassieke epidemiologie worden 
lage relatieve risico’s, zoals die die voor 
vlees zijn gevonden, als weinig betrouw-
baar beschouwd37,38. 

De aanbeveling van de Wereldgezond-
heidsorganisatie omtrent rood vlees 
stuit dan ook op kritiek door eminente 
klinische epidemiologe39. Moest hun aan-
beveling evenwichtig gecommuniceerd 
worden, dan dient men evenzeer te stel-
len dat verwerkt vlees kan leiden tot 
minder huidkanker, want dat komt ook 
uit de studies40. Zij het op een even 
zwakke manier als de relatie tussen 
vleesproducten en darmkanker.

“DE TOTALE GEZONDE 
EET- EN LEVENSSTIJL, MET 

OF ZONDER VLEES, IS DE 
SLEUTEL TOT EEN BETER EN 

LANGER LEVEN”.
Voor de lipofoben: vlees en vleeswaren 
zijn niet altijd vet 
De hoeveelheid vet in vlees en vleeswa-
ren kan sterk variëren41. Elke vleessoort 
(rund, varken, schaap) heeft talrijke 
spierstukken die mager zijn. Vlees dat 
mager is, bevat minder calorieën en 
minder verzadigde vetten. Het vet in 
varkensvlees bestaat voor 40% uit ver-
zadigd vet en voor 60% uit onverzadigd 
vet. Voor rund-, kalfs- en lamsvlees 

31 Lebacq T. Vlees, vis, eieren en vervangproducten. In: Bel S, Tafforeau J (ed.). Voedselconsumptiepeiling 2014-2015. Rapport 4. WIV-ISP, Brussel, 2016 - 
https://fcs.wiv-isp.be/nl/ 
32 Turner ND, Lloyd SK. Association between red meat consumption and colon cancer: A systematic review of experimental results. Exp Biol Med (Maywood). 
2017 Apr;242(8):813-839. doi: 10.1177/1535370217693117. Epub 2017 Jan 1 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28205448 
33 Maki KC et al. A meta-analysis of randomized controlled trials that compare the lipid effects of beef versus poultry and/or fish consumption. J Clin Lipidol. 
2012 Jul-Aug;6(4):352-61. doi: 10.1016/j.jacl.2012.01.001. Epub 2012 Jan 21 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22836072
34 Fogelholm M et al. Association between red and processed meat consumption and chronic diseases: the confounding role of other dietary factors. Eur J 
Clin Nutr. 2015 Sep;69(9):1060-5. doi: 10.1038/ejcn.2015.63. Epub 2015 May 13 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25969395 
35 Bastide, N., Morois, S., Cadeau, C., Kangas, S., Serafini, M., Gusto, G., Dossus, L., Pierre, F.H., Clavel-Chapelon, F. and Boutron-Ruault, M.C. 2016. Heme iron 
intake, dietary antioxidant capacity, and risk of colorectal adenomas in a large cohort study of French women. Cancer Epidem. Biomar. 25 (4), p. 640-64 
36 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3296911/ 
37 Samuel Shapiro MB. Clinical judgment, common sense and adverse reaction reporting*. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2004; 13:511-513 - 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pds.999 
38 Klurfeld, D.M. Research gaps in evaluating the relationship of meat and health. Meat Science 2015, 109, 86-95.
39 Guyatt G and Djulbegovic B. 2015. Mistaken advice on red meat and cancer - http://junkscience.com/wp-content/uploads/2015/11/Microsoft-Word-Red-
meat-and-cancer_Final.docx-file1.pdf 
40 Amanda J. Cross, Michael F. Leitzmann, Mitchell H. Gail, Albert R. Hollenbeck, Arthur Schatzkin, Rashmi Sinha 
41 Belgische voedingsmiddelentabel. www.internubel.be 
42 Mahshid Dehghan et al. Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a 
prospective cohort study. The Lancet 2017 Nov; 390: 2050-2062 - http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32252-3/fulltext 
43 Siri-Tarino PW, Sun Q, Hu FB, Krauss RM. Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular 
disease. Am J Clin Nutr. 2010 Mar;91(3):535-46 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20071648 
44 de Souza RJ et al. Intake of saturated and trans unsaturated fatty acids and risk of all cause mortality, cardiovascular disease, and type 2 diabetes: syste-
matic review and meta-analysis of observational studies. BMJ. 2015 Aug 11;351:h3978 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26268692 
45 Legrand P, Rioux V. The complex and important cellular and metabolic functions of saturated fatty acids. Lipids. 2010 Oct;45(10):941-6 - 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20625935 
46 Hoenselaar R. Saturated fat and cardiovascular disease: the discrepancy between the scientific literature and dietary advice. Nutrition. 2012 Feb; 28 (2): 

 
Vlees als nutritioneel hoogwaardig product             17  

Epidemiologische associaties kampen met een aantal beperkingen. Per definitie laten ze niet toe om 

oorzakelijke verbanden aan te tonen. Ze kunnen enkel bepaalde hypothesen suggereren. Naast 

moeilijkheden om de consumptie van verschillende soorten vlees en vleesproducten goed in kaart te 

brengen en rekening te houden met de heterogeniteit binnen een vleescategorie (bv. in functie van de 

bereidingswijze), is een cruciale vraag ook in welke mate de verbanden verstoord worden door het effect 

van andere factoren. Vleeseters hebben bijvoorbeeld vaker in het algemeen een ongezonde levensstijl en 

eetpatroon34. Er gaan daarom ook steeds meer stemmen op om effecten van eetpatronen te analyseren 

in plaats van afzonderlijke voedingsmiddelen. Dit ook om te vermijden dat bepaalde 

voedingsmiddelen onrechtmatig gestigmatiseerd worden. Er zijn ook duidelijke aanwijzingen dat de 

associatie van vleesconsumptie met colorectale kanker verdwijnt in een gevarieerde voeding met 

voldoende antioxidanten35.  

 

  

   Rood vlees:                          Rund, kalf, varken, schaap, geit, paard 

   Wit vlees:                             Gevogelte zoals kip, kalkoen 

   Bereid/bewerkt vlees:         Vlees dat een houdbaarheidsverlenging heeft ondergaan.   
 

 

** Met houdbaardheidsverlenging bedoelen we roken, zouten, drogen, fermenteren,… Daarnaast moet men bij bereid 

vlees een onderscheid maken tussen licht bewerkte producten zoals ham en zwaar bewerkte producten zoals 

frituursnacks. Bij ons zijn er veel meer licht bewerkte vleesproducten, in de VS vaker zwaar bewerkte. 

Het verhoogde relatieve risico op darmkanker wordt vaak foutief gecommuniceerd. Het relatieve risico van 

18% lijkt spectaculair maar betekent in de praktijk louter een stijging van het meer betekenisvolle absolute 

risico van maar 1%. Het absolute risico op darmkanker bedraagt in Vlaanderen gemiddeld ongeveer 4,5% 

(hoger bij mannen dan bij vrouwen). Per 50 g toename in verbruik van verwerkt vlees stijgt het relatieve 

risico met ongeveer 20% (RR = 1.2).  Maar in absolute termen betekent dit dus maar 1% meer risico. In 

praktijk betekent dit dat levenslang schrappen van vleesproducten 1 consument op 100 minder 

kans heeft op darmkanker, indien dit effect al causaal zou zijn. Zoals hoger aangehaald is dit 

bovendien zeer sterk individu-afhankelijk. Ter vergelijking, het risico op longkanker bij veel roken ten 

opzichte van niet roken stijgt meer dan tienvoudig36. In de klassieke epidemiologie worden lage relatieve 

risico’s, zoals die die voor vlees zijn gevonden, als weinig betrouwbaar beschouwd37,38.  

  

                                                           
34 Fogelholm M et al. Association between red and processed meat consumption and chronic diseases: the confounding role of other dietary factors. Eur J Clin Nutr. 2015 

Sep;69(9):1060-5. doi: 10.1038/ejcn.2015.63. Epub 2015 May 13 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25969395 
35 Bastide, N., Morois, S., Cadeau, C., Kangas, S., Serafini, M., Gusto, G., Dossus, L., Pierre, F.H., Clavel-Chapelon, F. and Boutron-Ruault, M.C. 2016. Heme iron intake, dietary 

antioxidant capacity, and risk of colorectal adenomas in a large cohort study of French women. Cancer Epidem. Biomar. 25 (4), p. 640-64 
36 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3296911/ 
37 Samuel Shapiro MB. Clinical judgment, common sense and adverse reaction reporting*. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2004; 13:511-513 - 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pds.999 
38 Klurfeld, D.M. Research gaps in evaluating the relationship of meat and health. Meat Science 2015, 109, 86-95. 
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geldt een verhouding van 50%-50%. Er 
zijn heel wat vleeswaren die zeer mager 
zijn, zoals kookham, kippenwit, kalkoen-
ham, filet d’anvers etc. Verzadigde vet-
ten worden geassocieerd met een hoger 
risico op hart- en vaatziekten. Ook hier-
van wordt de wetenschappelijke onder-
bouwing in twijfel getrokken. Naast vele 
andere studies riep een recent artikel in 
the Lancet op om officieel voedingsad-
vies te herbekijken aangezien de relatie 
tussen verzadigd vet en beroerte nu 
zelfs gunstig zou zijn en er geen aan-
toonbaar verband zou zijn met andere 
hart- en vaatziekten, diabetes type-2 en 
mortaliteit42,43,44,45,46,47,48. Uit interventie-
studies (randomized control trials of 
RCT’s), waarvan de wetenschappelijke 
data doorgaans van goede kwaliteit zijn, 
blijkt er bovendien geen enkel verschil 
tussen het effect van rood vlees ener-
zijds en vis of gevogelte anderzijds op 
bloedserum merkers (cholesterol, HDL, 
LDL, triglyceriden)49.

“VOOR WIE DAT WENST 
KUNNEN VLEES EN 

VLEESWAREN EN MINDER 
VET GOED SAMENGAAN”

Kant-en-klare vegetarische vervangpro-
ducten zijn niet noodzakelijk minder vet 
dan vlees of vleeswaren. De zogenaam-
de “vleesvervangers” vervangen dan ook 
niet de nutritionele waarde van vlees, en 
bevatten vaak ook veel calorieën, zout 
en additieven omdat ze sterk bewerkt 
zijn (veelal ultra-bewerkt volgens de 
NOVA-indeling). Een analyse van Test-

aankoop van 2013 toonde aan dat 86% 
van de vleesvervangers nutritioneel pro-
blematisch zijn en veelal ook te prijzig50. 
Het gebruik van plantaardige vetten 
biedt trouwens geen garantie op 
gezondheid. Het gebruik hiervan kan, 
vooral bij ultraprocessing, ook zorgen 
voor meer schadelijke industriële trans-
vetzuren of toxische aldehyden51 bin-
nenbrengen en zo eveneens bijdragen 
tot een hoger risico op welvaartsziekten.

“KANT EN KLARE 
VEGETARISCHE 

VERVANGPRODUCTEN 
ZIJN NIET NOODZAKELIJK 

MINDER VET DAN VLEES EN 
VLEESWAREN”

Daarnaast onderzocht voedingsonder-
zoeker Kevin Hall de effecten van een 
menu met bewerkt voedsel tegenover 
een menu van onbewerkt voedsel. Bij de 
menu’s met sterk bewerkt voedsel kon 
Hall een duidelijke hogere calorie-inna-
me en daarmee samenhangende 
gewichtstoename aantonen53. 
Ook in de fokkerijen van onze land-
bouwdieren werd de laatste decennia 
meer focus gelegd op het bereiken van 
een hoger percentage mager vlees, wat 
een automatische daling van het vetge-
halte als gevolg had.

Vlees correct vervangen is niet eenvou-
dig 
Vlees adequaat vervangen is niet een-
voudig. Neem je enkel plantaardige 
vleesvervangers, dan moet je ze combi-

neren met zuivel, verrijkte voedingsmid-
delen of voedingssupplementen54. Kaas- 
en melkproducten zijn op zich geen vol-
waardige vleesvervangers omdat ze te 
weinig ijzer bevatten. 
Voor veganisten is de uitdaging om vol-
doende van alle essentiële voedingsstof-
fen binnen te krijgen nog groter. Zij 
moeten verrijkte producten of supple-
menten innemen om voldoende calcium 
en vitamine B12 in te nemen. Zij hebben 
ook meer kans op tekorten aan omega 
3-vetzuren, essentiële aminozuren, ver-
schillende andere vitaminen (bv. A, D, 
K2), selenium en zink55. Ook jodium kan 
een probleem vormen56,57. 
Wanneer men te strikte of eenzijdige 
eetgewoonten aanneemt door hele voe-
dingsgroepen uit te sluiten, bijvoorbeeld 
vlees of alle dierlijke producten, ver-
hoogt men het risico op voedingstekor-
ten. Dit is in het bijzonder ook het geval 
bij zwangere en lacterende vrouwen en 
bij kinderen en adolescenten58. De 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
(DGE) raadt een veganistisch eetpatroon 
af voor deze kwetsbare groepen59. 
In conclusie: “Vlees is in principe ver-
vangbaar (wanneer dit zorgvuldig 
gebeurt) maar maakt het gemakkelijker 
om op een eenvoudige manier voe-
dingstekorten te vermijden.”

“VLEES IS IN PRINCIPE 
VERVANGBAAR 

MAAR MAAKT HET 
GEMAKKELIJKER OM OP 

EEN EENVOUDIGE MANIER
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57 Krajcovicová-Kudlácková M1, Bucková K, Klimes I, Seboková E. Iodine deficiency in vegetarians and vegans. Ann Nutr Metab. 2003;47(5):183-5 - 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12748410 
58 Cofnas N. Is vegetarianism healthy for children? Crit Rev Food Sci Nutr. 2018 Feb 23:1-9. doi: 10.1080/10408398.2018.1437024. [Epub ahead of print] - 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29405739 
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(2016) Vegan diet. Position of the German Nutrition Society (DGE). Ernahrungs Umschau 63(04): 92– 102. Erratum in: 63(05): M262 - https://www.
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Voor al uw advertenties en vragen kan u contact opnemen met 
Carine op het nummer 02 735 24 70 of e-mail: 

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

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

Kleine aankondigingen
IMMO 

TE KOOP: BEENHOUWERIJ MET WOONST – COMMERCIËLE LIGGING - 
HEIST -OP-DEN-BERG – RUIM ATELIER. 

INFO: 015/22 11 11 

TE KOOP: GOED DRAAIENDE SLAGERIJ MET WOONST - 
COMMERCIELE LIGGING MET RUIME PARKING- REGIO ROESELARE 

UNIEKE KANS - CONTACT 0495/248377

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

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

TE KOOP: SLAGERIJ – TRAITEUR + WONING + 3 GROTE 
WERKPLAATSEN – WEGENS PENSIOEN. 

TEL.: 0497/ 24 60 04

OVER TE NEMEN: ZEER GOED DRAAIENDE KROKETTENHANDEL 
WEGENS PENSIOEN. 

TEL.: 0475/62 45 95

MATERIAAL 
 

TE KOOP: INOX VLEESMOLEN 32”MOHLE”,2 WEEGSCHALEN MET 
LADE”TEC SL 9000”,ATELIERKOELING,KLEIN MATERIAAL… 

PETERCHRISTIAENS@TELENET.BE OF 0496/613490

TE KOOP: VARIO COOKING 2 X 15 LITER VAN FALING – 3 JAAR OUD – 
€8.000 IPV € 14.000. 

TEL.:057/33 36 80

TE KOOP: TREKKER EN MARKTOPLEGGER VOOR VLEES, KAAS EN ZUI-
VEL. 3.5 JAAR – 8M60 – ZEER MODERN EN COMPLEET UITGERUST 

INFO: 0476 55 41 41 

TE KOOP: HAKBLOK MET INOX ONDERSTEL – GOEDE STAAT 
INFO: 050/78 94 15

WERK 
 

AANBIEDING: BESTE COLLEGA, ZIT JE VAST IN JE WERKSCHEMA  
DAN BIED IK DE OPLOSSING! 

DAGEN EN UREN ZIJN BESPREEKBAAR-  
SAMEN ZOEKEN WE EEN OPLOSSING 

TEL. 0477 53 09 24 
REGIO WEST-VLAANDEREN
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RECEPTEN VERSTEGEN

20 Middelgrote 
vastkokende aardap-

pelen (gegaard)
20 Blokjes gerookt spek

20 Mooie stevige 
prikkers

Verstegen World Grill 
French Garden

Snijd de aardappelen 
met de schil ¾ in 
en bestrijk met de World 
Grill French Garden.
Steek op de spies en 
werk af met een blokje 
gerookt spek. 

10 Aubergines
Verstegen World Grill 

Greek Passion

Snijd de aubergines 
overlangs door. 
Snijd wafelgewijs in zonder 
de schil te beschadigen 
en strijk in met de World 
Grill Greek Passion.

51



RECEPTEN
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1 kg Gekookte Ebly
75 g Verstegen World Grill 

Indian Mistery
30 g Graanmosterd

200 g Gebakken  
champignons

300 g Geblancheerde 
groenten 

(asperges/ snap peas/ 
prinsessenboontjes)

Pijpajuin

Meng alle ingrediënten.

Kerstomaat
Mini paprika of sweet bites

Aubergine
Courgette

Champignons
Venkel

Groene asperges
Rode ui

Spek
Verstegen World Grill 

Spanish Harbour

Strijk in met World Grill 
Spanish Harbour. 
Maak op dezelfde wijze 
spiesen 
van krielaardappelen, 
wissel af met krieltjes 
met en zonder spek 
omwikkeld. 
Gaar de krieltjes vooraf.

Verras uw klanten door deze aantrekkelijke 
en heerlijke groentespiesen. 

Kies voor stevige grote prikkers.



ZOMERSE TOPPERs BIJ VERSTEGEN: 

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

ONTDEK ALLE World Grills in het Verstegen assortiment - 2,5l

Code Productomschrijving

425202 African Sunshine 

462502 Argentina Fire 

350802 Basic Seasalt & Lampong pepper 

449602 Chicken classic 

481202 Chinatown 

310103 Cielo Rosso 

449702 Dutch classic 

492702 Fiesta Peru 

410402 for Steaks 

462602 French Garden 

492902 Fuego Peru

488102 Ginger-Lemon & Chili 

463202 Greek Passion 

449802 Honey Mustard

463002 Indian Mystery 

Code Productomschrijving

407902 Indonesian 

848402 Jamaican Jerk 

410702 Japanese Flower

407502 Lemon & Green pepper 

385202 Mediterrané 

343602 Mexican Madness 

410502 Moutarda

370102 Pacific Ocean 

433702 Persian Market 

463102 Piri Piri 

121103 Rosso 

305702 Royal Mint & Rosemary 

378102 Smokey Barbecue 

434002 Spanish Harbour 

050002 Splendid Suriname 

410002 Thai Adventure 

Verstegen_BB_juni2019.indd   1 20/05/19   14:15
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VLAM

DE BIOBESTEDINGEN IN BELGIË 
BLIJVEN GROEIEN 

Biobestedingen groeien verder in 2018
De Belgische gezinnen besteedden vorig 
jaar 760 miljoen euro aan biologische 
producten. Dit was 15% meer dan in 2017. 
Vlaanderen heeft hierin een aandeel van 
289 miljoen of 38%. Met dit aandeel blijft 
Vlaanderen onder de verwachtingen en 
blijft het beduidend achter op Wallonië. 
De groei van de biobestedingen is hoger 
dan de groei van 1,1% van de totale voe-
dingsbestedingen. De stijging bij bio 
wordt vooral verklaard door de expansie 
in Wallonië en een hogere aankoopfre-
quentie (+1 aankoopakte/ jaar) die in 
contrast staat met de dalende aankoop-
frequentie (-4 aankoopaktes/jaar) bij het 
gangbare. Het totaal aantal biokopers 
gaat richting de 95%.

Ruimer bioassortiment 
Het aantal bioreferenties dat gemeten 
werd door GfK binnen het panel stijgt 
jaarlijks en bedroeg vorig jaar 13 000. 

Dit hoge aantal referenties wijst op een 
verbreding van het biopallet. In de win-
kelrekken liggen tegenwoordig ook 
meer verwerkte en voorverpakte biopro-
ducten.

Vlaanderen heeft een duidelijke achter-
stand
VLAM volgt, binnen de overeenkomst 

met GfK Belgium, de verse voeding 
(inclusief diepvries- en kruidenierswaren 
zoals ontbijtgranen, rijst, droge deegwa-
ren, wijnen en bier). De cijfers verder in 
deze tekst hebben enkel betrekking op 
deze uitgebreide verscategorie.
In 2018 groeide deze uitgebreide versca-
tegorie in België met 18%. De groei was 
volledig toe te schrijven aan Wallonië 

De biomarkt In België groeide in 2018 opnieuw met dubbele cijfers. De totale bestedingen van biologische 
producten stegen met 15%. De groei situeerde zich enkel in het zuiden van het land. Vlaanderen kende een 

stabilisatie en heeft zowel in absolute als in relatieve cijfers een duidelijke achterstand op Wallonië. Het totaal 
aantal biokopers bleef vorig jaar stabiel of steeg lichtjes voor alle biocategorieën. 

Het marktaandeel van de bioproducten groeide ook verder door. Binnen de verse voeding is het bio-aandeel in 
België gestegen van 3,3 naar 3,9%. Het grootste marktaandeel hebben de biologische vleesvervangers. Ruim 
één op de vier gekochte vleesvervangers is biologisch. Het kleinste marktaandeel hebben de biovleeswaren 

met 1,2%. De grootste groeiers waren eieren, vlees en zuivel.
Biologische versproducten zijn gemiddeld 40% duurder dan gangbare producten. 

De gezinnen met kinderen met een beperkt inkomen hebben het laagste bio-aandeel namelijk 1,6% maar dit 
aandeel is groeiend. De welgestelde gezinnen met kinderen en de jonge alleenstaanden hebben het hoogste 
bioaandeel van zo’n 5%. De grootste groeiers binnen de biomarkt op lange termijn zijn de tweeverdieners en 

de welgestelde gezinnen met kinderen. 
 De klassieke supermarkt (Dis 1) blijft het grootste biokanaal met 36% maar voelt de hete adem in de nek 

van het gespecialiseerde kanaal (Speciaalzaak/Natuurvoeding/Overige algemene voeding waaronder ook 
bioplanet) dat met een aandeel van 33% op de tweede plaats staat. De hard discount (10%) blijft klein maar 

groeide de laatste jaren wel sterk. De hoevewinkel en de boerenmarkt zijn de kanalen met het hoogste 
percentage aan biologische producten in het assortiment. Eén product of vier is hier bio. 

Deze resultaten werden opgetekend door GfK Belgium in opdracht van VLAM. Hiervoor werden de aankopen 
van 5 000 Belgische gezinnen voor thuisverbruik continu opgevolgd.
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+40%. In de Brusselse regio, die sterk 
groeide in 2016, bleef de groei vorig jaar 
bescheiden (+5%). Vlaanderen bleef ter 
plaatse trappelen en heeft zowel in 
absolute als in relatieve cijfers een dui-
delijke achterstand op Wallonië. 
 

Tussen 2008 en 2018 verdubbelden de 
biobestedingen in Vlaanderen. De stij-
ging op lange termijn was echter groter 
in Wallonië en Brussel. Daar zien we een 
verdrievoudiging van de biobestedingen. 
De belangrijke groeiers in 2018 ten 
opzichte van 2017 waren: eieren, vlees 

(inclusief vleeswaren) en zuivel. Bij de 
verwerkte bioproducten deden: pizza’s, 
quiches en kant-en-klaarmaaltijden het 
uitstekend. Ook biorijst en biobier deden 
het vorig jaar zeer goed. Bij de grootste 
dalers behoorden: melksubstituten, 
vleesvervangers en wijn. 
Op lange termijn is de grote winnaar de 
categorie ‘vis, week- en schaaldieren’. 

‘Aardappelen, groenten en fruit (AGF)’ 
is veruit de belangrijkste biocategorie
De biobesteding bestaat voor 40% uit 
AGF-producten. Bij gangbare producten 
is dit aandeel van AGF slechts 23%. De 
categorie ‘vlees, vis en ei’ neemt één 
vierde van de biobestedingen voor haar 
rekening. Deze categorie is voor de 
gangbare producten echter veel aan-
zienlijker (40%). Het zuivelaandeel 
schommelt zowel bij bio als bij het 
gangbare circuit rond de 20%. De graan-
producten nemen bij bio 12% in en bij de 
gangbare producten 9%. Wijn en bier tot 
slot zijn bij bio goed voor 3% van het 
assortiment tegenover 9% bij het gang-
bare.

Het aantal biokopers blijft op hoog peil
Het aantal kopers dat op jaarbasis min-
stens eenmaal een vers bioproduct 
koopt, blijft met 9 op 10 kopers op een 
zeer hoog peil. De biobestedingen wor-
den voor 60% gerealiseerd door de fre-
quente biokopers die minstens wekelijks 
bio kopen. Deze groep maakt 11% uit van 
de kopers. Binnen de productgroepen 
zijn er grote verschillen in kopersaantal-
len. Het aantal biokopers was vorig jaar 
stabiel tot licht stijgend voor alle cate-
gorieën. De kopers van biogroenten zijn 
veruit de grootste groep. 71% van de 
Belgische gezinnen kopen wel eens bio-
groenten. Op de tweede plaats komt 
fruit met 51 kopers op honderd op de 
voet gevolgd door zuivel (49 kopers). 
Sinds 2005 is het kopersaantal voor fruit 
ruim verdubbeld. Het aantal kopers van 
bio-eieren staat op de vierde plaats met 
33% en zit in de lift. De sterkste groei 
noteerden we bij bio-aardappelen. Hier 
verviervoudigde het aantal kopers sinds 
2005 van 5 naar 22 op honderd. 
Onderaan het lijstje staat de vlees- en 
gevogeltecategorie, die in de periode 
2005 tot 2010 fors nieuwe biokopers 
wist aan te trekken maar het daarna 
minder goed deed en nu stabiliseert. 
Het rijtje wordt afgesloten door de 
vleesvervangers met 10 kopers op 100.
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Het aantal kopers dat op jaarbasis minstens eenmaal een vers bioproduct koopt, blijft met 9 op 10 
kopers op een zeer hoog peil. De biobestedingen worden voor 60% gerealiseerd door de frequente 
biokopers die minstens wekelijks bio kopen. Deze groep maakt 11% uit van de kopers. Binnen de 
productgroepen zijn er grote verschillen in kopersaantallen. Het aantal biokopers was vorig jaar 
stabiel tot licht stijgend voor alle categorieën. De kopers van biogroenten zijn veruit de grootste 
groep. 71% van de Belgische gezinnen kopen wel eens biogroenten. Op de tweede plaats komt fruit  
met 51 kopers op honderd op de voet gevolgd door zuivel (49 kopers). Sinds 2005 is het kopersaantal 
voor fruit ruim verdubbeld. Het aantal kopers van bio-eieren staat op de vierde plaats met 33% en zit 
in de lift. De sterkste groei noteerden we bij bio-aardappelen. Hier verviervoudigde het aantal kopers 
sinds 2005 van 5 naar 22 op honderd. Onderaan het lijstje staat de vlees- en gevogeltecategorie, die 
in de periode 2005 tot 2010 fors nieuwe biokopers wist aan te trekken maar het daarna minder goed 
deed en nu stabiliseert. Het rijtje wordt afgesloten door de vleesvervangers met 10 kopers op 100. 
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Marktaandeel bio stijgt en varieert 
sterk van product tot product
Het marktaandeel van de biologische 
versproducten in België blijft beperkt 
maar groeit gestaag en bedraagt nu 
3,9%. Het marktaandeel van bio verschilt 
wel sterk van product tot product. De 
vleesvervangers hebben met 27% het 
grootste marktaandeel. Een andere cate-
gorie met een hoog bio-aandeel is ‘eie-
ren’. Het marktaandeel van bio-eieren 
bedroeg vorig jaar 18,1% en is hiermee 
de sterkste groeier. De AGF-categorie 

heeft ook een hoger bio-aandeel dan 
gemiddeld namelijk: 8,7% voor groenten, 
5,4% voor fruit en 6,5% voor aardappe-
len. Brood en zuivel zitten met een bio-
aandeel van respectievelijk 4,2% en 3,8% 
rond het gemiddelde. Gevogelte en 
vlees presteren onder het gemiddelde. 
Vleeswaren bengelen achteraan met het 
laagste bio-aandeel van 1,2%.
 
Het marktaandeel van bio in Vlaanderen 
bleef vorig jaar stabiel waardoor de 
kloof met Wallonië groter werd. In het 

zuiden van het land bedraagt dit aan-
deel ruim 6% terwijl Vlaanderen 2,5% 
haalt.

De grootste groeiers zijn de tweever-
dieners en de welgestelde gezinnen 
met kinderen
De welgestelde gezinnen met kinderen 
en de jonge alleenstaanden hebben het 
hoogste bio-aandeel van zo’n 5%. 

In absolute cijfers zijn de welgestelde 
gezinnen met kinderen en de welgestel-
de gepensioneerden de belangrijkste 
groep biokopers. Samen zijn zij verant-
woordelijk voor de helft van de biobe-
stedingen terwijl zij 39% van de bevol-
king uitmaken. 

De grootste stijging qua bio-aandeel, in 
de periode 2008 tot 2018, vinden we bij 
de welgestelde gezinnen met kinderen 
en bij de tweeverdieners zonder kinde-
ren. 

Huishoudens met kinderen met een 
beperkt inkomen hebben het laagste 
bio-aandeel, namelijk 1,6%. Deze bevol-
kingsgroep heeft zijn bio-aandeel wel 
verdrievoudigd sinds 2008. De introduc-
tie en uitbouw van heel wat bioproduc-
ten in Hard Discount liggen hiervoor aan 
de basis. De gepensioneerden en de 
koppels met één kostwinner hebben een 
gemiddeld bio-aandeel. De oudere 
alleenstaanden die vroeger het hoogste 
bio-aandeel hadden, stagneren de laat-
ste jaren.

Biobestedingen per capita in stijgende 
lijn
De biobesteding steeg vorig jaar tot 46 
euro per capita. Qua besteding per capi-
ta staan biozuivel en biogroenten op 
één en twee. De koploper is biozuivel 
met 9,54 euro per capita gevolgd door 
de biogroenten met 8,32 euro. Verder 
volgen fruit (6,69 euro) en vlees/gevo-
gelte (5,69 euro). Daarna komen bio-
eieren met 2,61 euro, biobrood met 2,27, 
bioaardappelen met 1,56 euro en bio-
vleeswaren met 1,53 euro. De biovlees-
vervangers (0,99 euro) en biozuivelsub-
stituten (0,59 euro) sluiten de rij. 

DIS 1 is belangrijkste biokanaal maar 
verliest terrein
De klassieke supermarkt (Dis 1) verloor 
terrein sinds 2008 maar blijft het groot-
ste biokanaal met 36% marktaandeel. 
Op de tweede plaats volgt het gespecia-
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liseerde kanaal (speciaalzaak, natuur-
voeding en superettes waaronder ook 
Bioplanet) met een aandeel van zo’n 
33%. De buurtsupermarkt is het derde 
belangrijkste kanaal voor biovoeding 
met een marktaandeel van 14%. Met een 
marktaandeel van 10% blijft Hard 
Discount een bescheiden speler op de 
biomarkt maar het is wel het sterkst 
groeiende kanaal op lange termijn. De 
rechtstreekse verkoop (hoeve en boe-
renmarkt) en de openbare markt schom-
melen rond de 5% marktaandeel. 
 
De hoevewinkel en de boerenmarkt zijn 
de kanalen met het hoogste percentage 
aan biologische producten in het assor-
timent. Eén product of vier is hier bio. In 
de Hard Discount vinden we relatief het 
minst biologische producten terug 
(1,7%).

Prijsverschil bio versus gangbaar 
Biologische versproducten zijn gemid-
deld een derde duurder dan gangbare 
producten. 

Er zijn wel grote verschillen per product. 
Het grootste verschil is er bij eieren. Een 
bio-eitje is bijna dubbel zo duur als een 
standaard scharreleitje maar het prijs-
verschil verkleint. Het kleinste prijsver-
schil is er bij vleesvervangers. Hier is de 
biovariant slechts 16% duurder dan het 
gangbare product. 

Ook de evolutie van het prijsverschil ver-
schilt van product tot product. In 2018 
was het prijsverschil ten opzichte van 
het voorgaande jaar groter voor bijvoor-
beeld: melk, kaas en tomaten. Het prijs-
verschil was kleiner voor yoghurt, braad-
kip en eieren.
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Herman De Nayerstraat 9D 
2550 Kontich (Waarloos)

+32.3.455.56.36
info@deweco.be

www.deweco.be 

Bent u actief in de 
voedingssector? 

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

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

VOOR

NA

Uw specialist in 
industriële vloeren
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VIER VLAAMSE STREEKPRODUCTEN
 KRIJGEN VLAAMSE ERKENNING 

Drie keer per jaar komt de 
Beoordelingscommissie streekproducten 
samen om de Vlaamse erkenningsaan-
vragen voor traditionele streekproduc-
ten te evalueren. Wie een erkenning 
bekomt, mag het Vlaams erkenningsla-
bel STREEKPRODUCT.BE gebruiken op 
zijn verpakking en in zijn communicatie. 
Zo is duidelijk voor de consument dat 
dit product aan alle erkenningscriteria 
voldoet en bijgevolg wel degelijk een 
traditioneel Vlaams streekproduct is. 
Voor de producent is deze erkenning 
een hart onder de riem.
De tweede erkenningsronde van 2019 
gaf groen licht aan de dossiers van vier 
producten. Er zijn zowel Vlaamse als 
Belgische tradities bij.

Bijgevoegd vindt u een korte toelichting 
van de nieuw erkende Vlaamse streek-
producten. Een volledig overzicht van 
alle erkende producten tot op heden 
vindt u in de bijgevoegde lijst. Meer info 
over Vlaamse streekproducten is te vin-
den op streekproduct.be.

Belgische pickles

Aangeboden als Nicole’s Pickles door 
Wildiers bvba uit Haacht
De vele Belgische mosterdmakers zagen 

lang geleden al een opportuniteit in de 
Engelse Piccalilli. Wij Belgen hebben 
immers wel iets met ‘zuur’, denk maar 
aan onze zure bieren. De Belgische pic-
kles kenmerken zich als uitgesproken 
zuur, zeker niet zoet-zuur, en licht 
gekruid met mosterd, kurkuma, gember, 
cayennepeper, … . De groenten die ver-
werkt zitten in Belgische pickles zijn 
steevast bloemkoolroosjes, zilveruitjes 
en cornichons. Deze zijn bovendien kro-
kant. Belgische pickles combineren won-
dergoed met al even Belgische klassie-
kers als frieten en een ‘broodje gekapt’.

Nicole en Guido Wildiers startten hun 
bedrijf in 1985 in Haacht. Naast de vlier-
siroop en de confituren verwerkte Nicole 
groenten uit eigen tuin in pickles. Ze 
baseerde zich op de typisch Belgische 
werkwijze. De fijngesneden groenten 
zijn lekker zuur en extra gekruid met 
paprika en kaneel.

Meer info:
Wildiers bvba
Kruineikestraat 123 3150 Haacht
016 60 64 74
www.wildiers.be

Belgische paardenkoppraline

Aangeboden door Chocolatier Tony 
Boeckaert uit Zulte
De Belgische chocolade en praline zijn 
wereldvermaard. De oorsprong van de 
meeste pralines is echter niet meer te 
achterhalen, zo ook met de Belgische 
paardenkoppraline. Hoewel de paarden-
kop overal in België gemaakt kan wor-
den specialiseerden de Zuid-West-
Vlaamse chocolatiers, waaronder Tony 
Boeckaert, zich in deze praline.
De Belgische paardenkoppraline wordt 
steeds in dezelfde typische unieke vorm 
gegoten en wordt bereid uit Belgische 
chocolade met 100% cacaoboter en met 
een krokante vulling van hazelnootprali-
né. Tony’s paardenkoppen worden aan-
geboden in 3 varianten: melkchocolade 
met handgeschilderde manen, de paar-
denkop in pure chocolade en de elegan-
te witte paardenkop.

Meer info:
Chocolaterie Tony Boeckaert
Karreweg 7, 9870 Zulte
09 388 55 79
www.tonyboeckaert.be

West-Vlaamse lekkerkoeken
Aangeboden door Biscuiterie Grillet uit 
Oostnieuwkerke
Eierkoeken, lekkerkoeken, semoele koe-
ken, papkoeken. Het zijn allemaal namen 
voor een typisch West-Vlaamse (ontbijt)
koek. In Midden- en Zuid-West-
Vlaanderen is deze zoete, licht gerezen 
koek al decennialang een vervanger 
voor de prijzige boterkoeken of het koe-
kenbrood. Ondertussen heeft de lekker-
koek, ook erkend als semoele koek, heel 

Nicole’s Pickles van Wildiers bvba uit Haacht, Belgische paardenkoppralines van Chocolatier Tony Boeckaert 
uit Zulte, West-Vlaamse lekkerkoeken van Biscuiterie Grillet uit Oostnieuwkerke en advocaat Classic van Den 

gouden haan uit Nijlen werden recent erkend als Vlaams traditioneel streekproduct.
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West-Vlaanderen veroverd en is hij 
zowel in supermarkten als bij bakkers te 
vinden.

Het recept van Biscuiterie Grillet dateert 
van het einde van de 19de eeuw. 
Overgrootvader Karel-Lodewijk Grillet 
bracht het recept mee uit Zillebeke en 

specialiseerde zich in wat toen ‘eierkoe-
ken’ werd genoemd. Deze naam mag nu 
enkel nog gebruikt worden voor koeken 
waarin eieren in het deeg verwerkt wor-
den.

Meer info:
bvba BISCUITERIE GRILLET
Spanjestraat 20 8840 Oostnieuwkerke 
(Staden)
051 20 38 79
www.biscuiteriegrillet.be

Advocaat
Aangeboden als advocaat Classic door 
Den gouden haan uit Nijlen
Eieren bewaren met alcohol, wie als eer-
ste een werkwijze uitwerkte is niet dui-
delijk. Het zal vast en zeker samengaan 
met de opkomst van goedkope alcohol 
in de 19de eeuw. Dat dit niet beperkt 
was tot huisvlijt bewijzen oude etiketten 
en advocaatmolen uit het 
Jenevermuseum te Hasselt.

Bij De gouden Haan uit Nijlen kiest men 

voor de advocaat Classic een eenvoudi-
ge bereiding met eigeel, gecondenseer-
de melk, suiker en alcohol. Alle ingredi-
enten worden gemengd en langzaam, 
“au bain-marie”, opgewarmd om vervol-
gens al roerend af te koelen.

Meer info:
Den gouden haan
Kesselsesteenweg 1 – 2560 Nijlen
03 481 .82.49
www.dengoudenhaan.com



60 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 

INFORMATIEF

Enkele tips voor 
een glanzende etalage !

Om de klanten van vandaag te lokken, is de presen-
tatie van de etalage een zeer belangrijke troef. De 
schoonheid van de etalage is een extra element om 
de aankoop te stimuleren. Om een verleidelijke en 
schone etalage te houden is het noodzakkelijk om 
waakzaam te blijven en goede reflexen te blijven 
hanteren. Hieronder een aantal tips: 

1. De dag goed beginnen met een schone etalage
Gebruik dagelijks enzymatische ontsmettingsproduc-
ten om de toonbank te onderhouden. De binnenkant 
van de toonbank kan elke avond met Degres-L+ 
gekuist worden. Alle restjes zullen verwijderd worden 
in één passage. Voor een optimale sanering kunnen 
de oppervlakken gespuit worden met Deptil HDS. 
Om alle vlekken te verwijderen kunt u het glazenstuk 
kuisen met een specifieke spray, zoals Green Glass 
bijvoorbeeld.  

2. Denk aan de inrichting van uw etalage!
De inrichting van uw etalage moet mooi en lekker 
eruit zien, maar de etalage moet vooral praktisch 
ingericht zijn voor u en voor uw klanten. 
De klant moet zijn vleesstukken makkelijk kunnen 
terugvinden zodat hij niet moet wijzen naar zijn 
keuze en vingerafdrukken achterlaat op de toonbank. 

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

Om hem te helpen kunt u de verschillende vleessoor-
ten apart houden, rundvlees, lamsvlees, varkensvlees, 
gevogelte. Bovendien worden er ook optimale koe-
lingstemperaturen aanbevolen voor elk soort vlees. 
Een ergonomische schikking zal u en uw medewer-
kers ook helpen. Op die manier zal het manipuleren 
van de vleesstukken en gerechten ook makkelijker 
zijn en de ongevalrisico’s zullen daardoor beperkter 
zijn. 

3. Verfris de buitenkant van de toonbank 
Een toonbank die in een verlichte plek staat heeft het 
meest aandacht nodig. Uw toonbank kan blootge-
steld worden aan alle soorten vlekken omdat zijn 
schoonheid vooral hangt van uw klanten af (en hun 
kinderen). Aarzel niet om de buitenkant van uw toon-
bank te verfrissen indien u wat tijd heeft in de loop 
van de dag. 

4. De keukengerei en plateaus regelmatig kuisen
De hygiëne en de schoonheid van de etalage hangen 
niet alleen van de toonbank af. Alles wat er in de 
toonbank ligt moet ook perfect zijn! 
Presentatieplateaus en keukengerei moeten regelma-
tig in de vaatwasser zodat de toonbank en de etala-
ge proper blijven.



PROMO

3+1
 GRATIS*

* Geldig in België op alle leveringen van Degrazym 5L (LIQ0541) 
vanaf 01/06/2019 tot en met 30/06/2019.
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HUMMUS OF DIPSAUS MET BLOEMKOOL 
Rauwe bloemkool met een lekkere dip is altijd een winner bij 
het aperitief. Maar ook van bloemkool zelf kan je een dipsaus 
maken. Wat dacht je bijvoorbeeld van een verrassende hummus 
met bloemkool en zoete aardappel? 

CURRY MET BLOEMKOOL 
Ga eens vreemd met bloemkool van bij ons en verwerk ze in 
een oosterse curry. In deze aardappelcurry gebruiken we 
bloemkool en courgette, maar eigenlijk kan je met elke groente 
aan de slag. Denk maar aan paprika of tomaat. Vind je de curry 
iets te pittig? Voeg dan wat yoghurt toe om te verzachten.

BLOEMKOOLFRITTATTA 
Heb je nog wat gekookte bloemkool over? Een frittata is een 
ideale manier om restjes te verwerken. Een frittata met bloem-
kool en spinazie is niet te versmaden. Een lekker slaatje erbij en 
je hebt een volwaardig avondmaal. En er is geen enkel restje 
verloren gegaan. Een gerechtje naar ons hart!

BLOEMKOOL
GROENTE VAN DE MAAND 

VERGEET BLOEMKOOL MET WITTE SAUS: 9 VERRASSENDE 
RECEPTEN MET BLOEMKOOL 
Bloemkool, dat doet je waarschijnlijk meteen denken aan een 
dampende kom bloemkoolsoep of de klassieker bloemkool met 
witte saus, heerlijk! Maar je kan nog zoveel meer doen met 
deze veelzijdige groente. Deze 9 verrassende recepten met 
bloemkool werden speciaal voor jou geproefd én goedgekeurd! 

GEROOSTERDE BLOEMKOOL 
Bloemkool roosteren brengt de rijkelijke smaak van bloemkool 
ten volle naar boven. Bovendien is het poepsimpel! Snijd de 
bloemkool in kleine roosjes en leg ze op een ovenschaal met 
bakpapier. Zorg ervoor dat de roosjes niet op elkaar liggen. Zo 
worden ze het krokantst. Besprenkel met kruiden (topcombo’s: 
venkelzaad, mosterdzaad, look, curry…) en olie. Zet 35 minuten 
in de oven. Overheerlijk in combinatie met rauwkost zoals deze 
salade met geroosterde bloemkool en citroenkip met hazel-
nootkorst. Je kan de bloemkool ook in dikke plakken snijden en 
zo roosteren. Werk de geroosterde bloemkool af met een pitti-
ge salsa. 

RECEPTEN

SEIZOENSGROENTEN JUNI: GA AAN DE SLAG MET DEZE KANJERS
Deze groenten vind je in juni volop in de winkelrekken: asperges (laatste maand!), artisjok, aubergine, bloemkool,  

boontjes, broccoli, broccolini, champignons, courgette, erwtjes, friseline, knolselder, komkommer, koolrabi,  
krulandijvie, paksoi, paprika, prei, rabarber, radijsjes, selder, sla, spinazie, spitskool, tomaten, venkel, tuinkers en  

wortelen. Bloemkool is onze groente van de maand. Je denkt meteen aan bloemkool met witte saus of bloemkoolsoep? 
Heerlijk! Maar je kan er ook hummus of bloemkoolrijst van maken.
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RECEPTEN

BLOEMKOOLRIJST
Dat bloemkool de kameleon onder de groenten is, bewijst dit 
recept voor bloemkoolrijst. Bloemkoolrijst is niet alleen super-
lekker en licht: het is ook een ideale manier om je kinderen op 
een sneaky manier nog wat extra groenten voor te schotelen. 

BLOEMKOOLPIZZA 
Een pizza met een bodem van bloemkool heeft wel de smaak 
maar niet de calorieën van een gewone pizza. Hoera! Wij 
belegden onze bloemkoolpizza met tomaat en rode ui, maar 
aarzel niet om aan de slag te gaan met courgette, champig-
nons, paprika… Alles kan! 

RECEPTEN

BLOEMKOOLPIZZA MET 
GEKLEURDE TOMATEN

Deze verrassende pizza is ver-ruk-kelijk! Als garnituur kozen we 
voor tomaten en rode ui, maar aarzel niet om ze te vervangen 
door courgette, champignons, paprika… Laat je fantasie de 
vrije loop.

Ingrediënten
Voor 4 pizza's:
1 bloemkool (kleine)
1 ei
50g geraspte kaas
1 el amandelpoeder
1 kl basilicum (gedroogde)
1 kl gedroogde oregano
½ kl knoflookpoeder
½ kl chilivlokken
peper en grof zout
200 g gekleurde tomaten
1 rode ui
100 g geraspte kaas
basilicum (verse) 
1 el olijfolie

Recept
Verwarm de oven voor op 200°C.
Verdeel de bloemkool in roosjes, spoel grondig en laat goed 
uitlekken. Maal de bloemkoolroosjes in de blender heel fijn en 
gaar het mengsel 4 minuten in de microgolfoven. Laat afkoelen 
en meng met het ei, 50 g kaas, het amandelpoeder, de kruiden 
en het zout tot pizzadeeg.
Rol het deeg tussen 2 vellen bakpapier uit tot een ronde pizza-
bodem. Bak die 8 à 10 minuten in de warme oven.
Spoel de tomaten en snij in flinterdunne schijfjes. Snij de rode 
ui in ringen.
Haal de pizzabodem uit de oven en beleg hem met de toma-
ten, uiringen en 100 g kaas. Kruid met peper en zout en zet 
nog 10 minuten in de oven.
Besprenkel de pizza met olijfolie, werk af met vers basilicum en 
serveer.

BLOEMKOOLSOEP MET 
GEKOOKTE HAMBLOKJES

Nood aan een opkikker? Met een kop dampende kop bloem-
koolsoep kan je er weer helemaal tegenaan. Werk af met ham 
voor een lekker extraatje.

Ingrediënten
5 sneetjes Meesterlyck-ham
1 bloemkool
peper, zout
2 preistengels
1 ui
1 eetlepel olie
1 l bouillon
1 eetlepel fijngesneden dragon
2 theelepels mosterd
1 dl room
fijngesneden peterselie
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RECEPTEN

Recept 
Maak de bloemkool schoon en verdeel ze in kleine roosjes.
Was de prei en snijd die in kleine stukjes. Snipper de ui en snijd 
de ham in snippers.
Verhit wat olie in een grote kookpot en fruit hierin de ui en de 
prei. Voeg de bloemkoolroosjes toe om even mee te bakken.
Voeg de bouillon toe en breng alles aan de kook. Zet het deksel 
erop en laat 15 tot 20 minuten zachtjes pruttelen.
Mix de soep fijn en roer er de room, dragon, peterselie, mosterd 
en hamsnippers door.
Laat de soep om te serveren weer warm worden maar niet 
meer koken.

BELGISCHE PICKLES

Ingrediënten
2 verse augurken
½ bloemkool
4 takjes selder
4 wortelen
1 bot verse zilveruitjes
1 venkel
1 pakje mini-maïskolfjes
zeezout

Voor de saus
1 l alcoholazijn
6 el zachte mosterd
3 el kandijsuiker
50 g bloem
1 el kurkuma
het sap van een halve citroen

Recept
Maak de groenten schoon en snijd alles in kleine stukjes.
Doe de groenten in een kom en strooi er flink wat zeezout over-
heen. Laat minstens 24 uur rusten in de koelkast.
Het zout zal het overtollige vocht uit de groenten trekken. Het 
is dit vocht dat bacteriologisch bederf veroorzaakt.
Spoel de groenten grondig en laat uitlekken.
Meng alle ingrediënten voor de saus met een klopper.
Spoel enkele inmaakpotten met kokend water.
Verdeel de groenten over de potten en giet er de saus over-
heen.
Laat de pickles minstens 2 weken rusten voor het eerste 
gebruik.

GROENTEHUMMUS MET 
GEROOSTERDE GROENTEN EN 
GEGRILDE PITABROODJES

Hummus is een Oosters, vegetarisch beleg op basis van kikker-
erwten. Deze variant maak en serveer je met extra groenten. De 
gegrilde pitabroodjes maken dit aperitiefhapje helemaal af.

Ingrediënten
1 kleine broccoli
1/2 bloemkool
1 rode paprika
1 wortel
1 aubergine
2 rode uien
2 el limoensap
1 teentje knoflook
handvol peterselieblaadjes
400 g kikkererwten
handvol walnoten
2 tl gerookt paprikapoeder
1 tl sesamzaadjes
2 pitabroodjes
olijfolie
peper en zout

Recept
Verwarm de oven voor op 190°C.
Snijd de broccoli en bloemkool in roosjes. Verwijder de zaadlijst 
uit de paprika en snijd in reepjes. Snijd de uien in dikke ringen. 
Hussel de paprikareepjes, bloemkool, rode ui en broccoli met 
een scheutje olijfolie en kruid met het paprikapoeder, peper en 
zout. Leg de groenten op een met bakpapier beklede bakplaat 
en zet 30 minuten in de oven. Schep regelmatig om.
Schil de wortel en snijd in blokjes. Snijd de aubergine in blokjes. 
Kook de wortelblokjes beetgaar in licht gezouten water. Giet af. 
Verhit een scheutje olijfolie en bak de wortelblokjes met de 
aubergine goudbruin. Kruid met peper en zout. Mix de groenten 
(wortel en aubergine) met de look, kikkererwten, walnoten, 
limoensap, peterselie en een scheutje olijfolie glad.
Rooster de pitabroodjes goudbruin in een broodrooster.
Verdeel de groentehummus over 4 bordjes en bedruppel met 
olijfolie. Schep er de geroosterde groenten op en werk af met 
de peterselie en de sesamzaadjes. Geef er het pitabrood bij.
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RECEPTEN

GEROOSTERDE BLOEMKOOL MET 
GROENTJES EN PIKANTE SALSA

Wil je bloemkool eens op een andere manier klaarmaken? 
Probeer dan zeker dit recept voor geroosterde bloemkool. 
Beleg met je favoriete seizoensgroenten en werk af met een 
pittig yoghurtsausje. 

Ingrediënten
1 bloemkool
olijfolie
knoflookpoeder
chilipoeder
komijn
peper en zout
geraspte kaas
200 g gerookte kippenreepjes
200 g zwarte bonen
1 groene chilipeper, in ringetjes
1 tomaat
1 avocado
1 rode ui, gesnipperd

Saus:
250 ml volle yoghurt
1 à 2 el sambal
Zout

Afwerking:
1 citroen
koriander

Recept
Verwarm de oven voor op 190°C.
Bekleed een ovenplaat met bakpapier. Snijd de bloemkool in 
plakken van 2 cm dik. Leg ze op het bakpapier.
Besprenkel royaal met olijfolie. Strooi er knoflookpoeder, chili-
poeder, peper, zout en komijn over. 
Bak 20 à 25 minuten in de oven en draai dan de plakken om.
Verdeel er de kippenreepjes, rode ui, chiliringetjes en de zwarte 
bonen over. Strooi er de kaas over en bak nog 5 à 10 minuten 
verder.
Meng de yoghurt met de sambal en zout, naar smaak.
Snijd ondertussen de tomaat en avocado in blokjes.

Haal de geroosterde bloemkool uit de oven, leg op bordjes en 
lepel er de tomaten- en avocadoblokjes over. Serveer met de 
saus, enkele korianderblaadjes en partjes citroen.

STOEMPBROODJE MET WORST

Ingrediënten
4 stronkjes witloof
4 piccolo’s
4 worsten
½ bloemkool, in roosjes
500 g bloemige aardappelen
800 ml groentebouillon
1 ui, gesnipperd
200 ml melk
200 g geraspte kaas
peterselie
bieslook
boter
nootmuskaat
peper en zout

Recept
Schil de aardappelen en snijd in stukjes. Kook de aardappelen 
gaar in de groentebouillon.
Fruit de gesnipperde ui in wat boter. Voeg de bloemkoolroos-
jes en witloof toe en bak tot alles lichtjes begint te kleuren. 
Laat nog verder sudderen onder een deksel tot de bloemkool 
gaar is.
Pureer de aardappelen en meng met de gestoofde groenten, 
extra klontje boter en de melk. Breng op smaak met nootmus-
kaat, peper en zout.
Bak de worsten goudbruin. Snijd de piccolo’s open en lepel er 
wat van de stoemp op. Leg er een worst bovenop en strooi er 
de kaas over. Laat nog 3 à 5 minuten gratineren onder de grill 
tot de kaas mooi gesmolten is.
 
 Bereidingstip/ Eet je het liever zonder broodje? Verdeel dan 
de stoemp in een ovenschotel. Duw er de gebakken worsten in. 
Strooi er de kaas over en gratineer onder de grill.



66 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 

DATUM ACTIVITEIT AANWEZIG

30/04/19 VLAM: sectorgroep pluimvee, eieren en konijn I.Claeys

6/05/19 Infoavond Gent I.Claeys

7/05/19 AHOVOKS: hervorming onderwijs 2de en 3de graad I.Claeys

8/05/19 Katholiek Onderwijs Vlaanderen: overlegvergadering 1ste graad I.Claeys

9/05/19 Brussel Economie en Werkgelegenheid: sectoraal overleg toegang I.Claeys, J. Cuypers

13/05/19 Infoavond Brussel I.Claeys

14/05/19 FAVV: Raadgevend Comité J.-L. Pottier

20/05/19 Infoavond Aalst I. Claeys

22/05/19 Infoavond Sint-Niklaas I.Claeys

23/05/19 Laureaten van de Arbeid: behandeling dossiers I.Claeys, F.Vercruyssen, J.-L. Pottier, C.Vos

27/05/19 Onderhoud met de Unie van de Belgiche Frigoristen : gebruik van 
koelgassen I.Claeys, J.Cuypers

27/05/19 Infoavond Antwerpen I.Claeys, C. Vos

28/05/19 FEVIA: infosessie etikettering I.Claeys, J. Cuypers

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

bijgaande referentieperiode van 4 weken.

VANAF MAANDAG 3 JUIN 2019 

Te gebruiken prijsvorken
REFERENTIEPERIODE
29/04/19 tot 5/05/19
6/05/19 tot 12/05/19
13/05/19 tot 19/05/19
20/05/19 tot 26/05/19

Te gebruiken prijsvorken
RUNDVLEES

 Cat Half dier Achterkwartier Voorkwartier

 1 € 6,23 en + € 7,94 en + € 3,68 en +

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

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

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

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

VARKENSVLEES
 Cat. Half dier

 1 € 2,55 en +

 2 € 2,43 tot minder dan € 2,55

 3 minder dan € 2,43

NIEUWE PRIJSVORKEN VOOR EEN NIEUWE VERKOOPPERIODE

WAT DOET DE LANDSBOND?

29-09-2019

FEEST VAN DE CORPORATIE DER 
BEENHOUWERS VAN 
SAINT – HUBERT EN OM-
STREKEN

ACTIVITEITENKALENDER

BERICHT AAN ONZE CORRESPONDENTEN

ONZE VOLGENDE UITGAVE VERSCHIJNT OP 

25/08/2019. ALLE ARTIKELS, MEDEDELINGEN, 

KLEINE AANKONDIGINGEN, BESTEMD VOOR 

DIT BLAD, DIENEN UITERLIJK IN ONS BEZIT TE 

ZIJN VOOR 13/08/2019. TEKSTEN DIE NA DIE 

DATUM TOEKOMEN, WORDEN VERSCHOVEN 

NAAR DE UITGAVE VAN AUGUSTUS 2019.

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 

www.bb-bb.be



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.
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INGREDIËNTEN (4 personen)
500 g penne
500 g mix van champignons
800 g Duroc d’Olives filetgebraad
8 sneetjes Duroc d’Olives gedroogde ham
250 g mozzarella
250 g tapenade van zwarte olijven
peper & zout
2 dl Duroc d’Olives olijfolie

BEREIDING
Bak het filetgebraad rondom mooi bruin in wat olijfolie. Snijd de filet in 
de lengte doormidden, maar niet volledig, zodat je de filet kan open-
vouwen.
Vul het gebraad met de sneetjes mozzarella en de tapenade van olijven.
Vouw terug toe en omwentel met de sneetjes gedroogde ham.
Plaats in een ovenschaal met wat olijfolie erover en gaar 1u15 op 160° in 
de oven.
Bak de mix van champignons mooi bruin in wat olie. 
Kook de penne beetgaar.
Voeg de gebakken champignons eraan toe en roer om.
Serveer met sneetjes van het Orloffgebraad.

PENNE MET CHAMPIGNONS, 
“ORLOFF” FILETGEBRAAD 
MET OLIJVEN

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



APERO-TIME
Combineer Tapas met Charcuterie!

APERO SNACK 
RODE TAPENADE

APERO SNACK 
HUMMUS ZOETE PEPERS

PIKANTI

FIORRUCI ROSTELLO 
ALLE ERBE

APERO SNACK 
PUR PORC

KIPFILET 
ASPERGES

KIP AAN ‘T 
SPIT

BISTRO

MARCASSOU
MINI PAIN 
D’ARDENNE

 APERO SNACK 
OLIJVEN MIX

MARCASSOU
FILET D’ARDENNE 

AU POIVRE

 APERO SNACK 
ZONGEDROOGDE 

TOMATEN

 APERO SNACK 
HUMMUS CURRY

Chi onnade 
Charcuterie
Oogt niet alleen heel 

ambachtelijk & chic, maar 
zorgt ook voor meerverkoop 

(ook als aperitief, naast 
broodbeleg).

Grote Baan 200 
9920 Lievegem | België

Volg ons op Facebook 
Imperial Hamigos

T +32 (0) 9 370 03 40
@ imperial.info@campofrio.com

Grote Baan 200 

 Apero Snack 
Salami

Fiorucci Rostello
 Alle Erbe

Grote Baan 200 T +32 (0) 9 370 03 40

Apero Snack
 Tapas 

Marcassou 
Mini Pain d’� denne Bistro

Pikanti

Bistro

Kip aan ‘t Spit

Marcassou 
Filet d’� denne au poivre Kip� let � perges

Onze selectie aan producten, ideaal als ver� jnd aperitief


