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  DE SMAAKMAKERS, ST.-JOZEF OLEN  TECHNISCH ARTIKEL: VOEDSELVEILIGHEID IN DE AANLOOP NAAR 
EINDEJAARSVERKOOP  FEESTRECEPTEN LEKKER VAN BIJ ONS  EINDEJAAR ZONDER STRESS 

Prettige eindejaarsfeesten! 



Het jaar is voorbij gevlogen en we publiceren hierbij alweer 
de laatste uitgave van de Belgische Beenhouwerij van 2019. 

De eindejaarsronde van onze voorzitters loopt stilaan ten 
einde. Ze zijn heel blij met de opkomst en bedanken hierbij 
nog eens alle leden die zich de moeite getroost hebben om, 
na een drukke werkdag, naar de infoavonden te komen. 
Uiteraard ook dank aan alle gastprekers om de avonden tot 
een boeiend geheel te kneden.

Voor de meesten onder u breekt nu de drukste periode van 
het jaar aan terwijl op de Landsbond de telefoon iets minder 
begint te rinkelen. Alle slagers zijn volop bezig met de voor-
bereidingen voor het eindejaar en op de Landbond zijn we 
tijdens de eindejaarsperiode zoet met de uitwerking van het 
drukke voorjaarsprogramma. 

In januari staat onze deelname aan de vakbeurs Saveurs & 
Métiers te Namen op het programma. 
In Namen organiseren wij o.a. de vakwedstrijd van De 
Belgische Beenhouwerij met als thema droge worsten. Het 
reglement en inschrijvingsformulier voor de wedstrijd vind je 
op pag 34-36. 

In dit nummer

Daarnaast organiseren wij de wedstrijd van Het Gouden Mes 
voor leerlingen uit het slagersonderwijs in Wallonië. 
In februari doet het KU Leuven team met als lesgevers 
Liselot Steen en Olivier Goemaere de Vlaamse provincies 
aan met 4 infoavonden rond het FUNC-I-MEAT project.  
Dit project, naar analogie van het VIS-project destijds, gaat 
over het gebruik van hulpstoffen, kleurstoffen en bewaar-
middelen. In de provincie Oost-Vlaanderen strijken we met 
FUNC-I-MEAT op 3 februari neer, in Limburg staat de info-
avond gepland in de Hotelschool in Hasselt op 10 februari, in 
de provincie Antwerpen zijn we hiervoor te gast bij PIVA op 
17 februari en in West-Vlaanderen doen we Syntra West aan 
op 13/2. Uiteraard mogen onze Brusselse en Waalse slagers 
die interesse vertonen in deze thema’s eveneens naar de uit-
eenzetting komen luisteren.

In naam van de redactie wens ik jullie allemaal een  
succesvolle eindejaarsverkoop toe. 

Een fijn eindejaar en een goed begin van 2020!

Carine vos
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Vanaf 1 december 2019 moet je cash betalingen verplicht 
afronden (zie ook  Belgische Beenhouwerij nr.6 van 2 
juni 2019). Indien je de afronding wil toepassen op niet 
cash betalingen, moet je dat verplicht afficheren. Je 
moet dan de wettekst “HET TOTAALBEDRAG WORDT 
ALTIJD AFGEROND” duidelijk zichtbaar ophangen.

Meer informatie en een affiche die je kan downloaden, 
vindt je op de website van de FOD Economie:
https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/prijsbe-
leid/betalingen/verplichte-afronding-vanaf-1

De afronding moet gebeuren naar het dichtste veelvoud 
van 5 cent. Bijvoorbeeld € 12,91 en € 12,92 worden € 
12,90,€ 12,95 blijft € 12,95, € 12,96 en € 12,97 worden € 
12,95, €12,98 en €12.99 worden €13. enz. 

Het kassaticket of bewijsdocument moet duidelijk zowel 
het totale te betalen bedrag als het afgeronde bedrag 
aangeven, ongeacht het werkelijk in cash betaalde of het 
werkelijke totaal betaalde bedrag. 

Opgelet: de 1 en 2 eurocenten blijven een betalingsmid-
del. Je moet ze dus blijven aanvaarden. 
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De herfst heeft zijn intrede gedaan en we wach-
ten nog steeds op een federale regering. Dat is 
uiteraard niet goed voor ons land en al zeker 
niet voor onze economie. 

Wat wel positief is, is dat we voor het eerst in 
onze Belgische geschiedenis een vrouw aan de 
top hebben. Sophie Wilmès, die we bij deze 
graag willen feliciteren met haar benoeming tot 
premier. Zij mag de taak van premier Michel, die 
naar Europa vertrekt, overnemen tot we een 
nieuwe regering hebben.

Hopelijk is de tijd van rondjesdraaien voorbij en 
kunnen we snel kennis maken met de nieuwe 
regeringsploeg.

In januari 2020 zal in Namen een nieuwe editie 
van de vakbeurs Saveurs & Métiers plaatsvinden. 
Tijdens deze editie zal de Koninklijke Landsbond 
weer voor heel wat randanimatie zorgen. 

Wij organiseren op zondag 26 januari de vak-
wedstrijd "De Belgische Beenhouwerij" die vol-
ledig in het teken staat van droge worsten. In dit 
nummer en op onze website kan u het wed-
strijdreglement en inschrijvingsformulier vinden. 
Vergeet niet tijdig in te schrijven. De inschrijvin-
gen mogen bij ons toekomen tot 15 december 
aanstaande.

Op maandag 27 januari staat de wedstrijd "het 
Gouden Mes 2020" op het programma. Deze 
wedstrijd, die opengesteld wordt voor studen-
ten uit het slagersonderwijs uit Wallonië, wordt 
eveneens georganiseerd door de Koninklijke 
Landsbond. 

Wij zijn volop bezig met de voorbereidingen van 
deze vakbeurs en kijken uit u te mogen ontmoe-
ten op de stand van de Landsbond op Saveurs 
& Métiers 2020. 

Sinds begin oktober zijn wij op pad in 
Vlaanderen, Brussel en Wallonië om u te ont-
moeten tijdens de jaarlijkse informatieavonden. 
Deze infoavonden zijn een belangrijke plaats om 
contacten te leggen met onze leden. Wij zijn 
zeer verheugd met de opkomst en de interesse 
die u toont door aanwezig te zijn en hopen dat 
u iets opgestoken heeft van deze avonden.

Dit is het laatste vakblad van 2019. Over een 
paar weken is iedereen druk in de weer met de 
feestelijke voorbereidingen voor het eindejaar. U 
heeft dan absoluut geen tijd meer om te lezen 
of u te verdiepen in onze vakbladen. We laten u 
dus tijdens deze periode met rust. Weet wel dat 
u altijd terecht kunt bij de voorzitters indien u 
vragen mocht hebben. 

Wij zijn er voor u!

Er rest ons niets anders dan u allen een fantasti-
sche eindejaarsverkoop en een zorgeloos einde-
jaar toe te wensen.

Fijne feestdagen!

De voorzitters.
Ivan Claeys en Philippe Bouillon

WOORD VAN DE VOORZITTERS

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

De vereisten die opgenomen zijn in de wetgeving moeten 
gevolgd worden. 
Enkel indien in een gids of een omzendbrief van het FAVV een 
afwijkende temperatuur vermeld wordt en hierbij specifiek verdui-
delijkt wordt dat het om een uitzondering met betrekking tot de 
wettelijke temperatuur gaat, geldt de temperatuur uit de gids of 
de omzendbrief. De omzendbrief met betrekking tot de bewaar-

temperatuur en -duur van levensmiddelen in de detailhandel vat 
de afwijkingen van de wettelijke bewaartemperaturen samen: 
www.favv.be > Professionelen > Levensmiddelen > 
Omzendbrieven Levensmiddelen (31/07/2017) 
Deze omzendbrief werd eveneens gepubliceerd in De Belgische 
Beenhouwerij nr. 3 van 10/03/2018

VRAAG EN ANTWOORD 
 

WANNEER AUTOCONTROLEGIDSEN VERWIJZEN NAAR BEWARINGSTEMPERATUREN DIE NIET 
CONSISTENT ZIJN MET DE HUIDIGE WETTELIJKE TEMPERATUREN, WELKE TEMPERATUREN MOE-

TEN DAN WORDEN AANGEHOUDEN? 

 
 

 

Ben je op zoek naar een eenvoudig systeem om een allergenenkaart te printen ?  Heb je steun nodig 
om je eigen etiketten op te maken ? 

FoodDESK heeft een nieuwe applicatie, EASYBUTLER, genoemd.    

Met deze applicatie kan je een eigen allergenenkaart visualiseren via een QR-code en gebruik van 
een smartphone of Ipad maar je kan ook een eigen allergenenkaart afdrukken met jouw logo en 
adresgegegevens.  Tenslotte kan je eenvoudig eigen technische fiches opmaken en eigen etiketten 
drukken. 

FoodDESK biedt alle aangesloten leden van de beenhouwersbond een belangrijke korting op deze 
applicatie 

a. Een korting van 100 € op de instapkost (normaal 450 € dus nu 350 €)  Deze instapkosten 
omvatten opmaak en levering van uw eigen applicatie + 2 uren opleiding en ingave bij u ter 
plaatse door een FoodDESK-medewerkster) 

b. Licentiekosten :  30 € per maand (Een korting van 19 €  normale prijs : 49 €) opmaak eigen 
werkpaneel, ondersteuning door ons diëtistenteam via Chat/mail/telefoon + opmaak eigen 
technische fiches + printen van eigen etiketten. 

c. Een totale korting van 328 € !!!! 

 

Meer informatie : 

info@fooddesk.be of telefoon : 014/588 466 
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Allereerst van harte proficiat met de behaalde titel. Ik ver-
moed dat jullie bijzonder verheugd zijn met hoe de wedstrijd 
in Sint-Niklaas verlopen is?
Jelle: Dit is inderdaad een unieke prestatie. Zeker het feit dat 
we het jaar nadat we de Europese titel wonnen ook Belgisch 
kampioen worden is top. De verwachtingen waren hoog 
gespannen omdat we weten dat de teams die meedingen naar 
de titel uiterst professioneel tewerk gaan en vaak bijgestaan 
worden door sterrenchefs voor de ontwikkeling van hun recep-
ten. 

Tony: Wij kunnen uiteraard steunen op onze jarenlange erva-
ring maar het is telkens toch weer een unieke ervaring die ook 
voor ons heel wat inspanning vraagt. Niet alleen moeten we 
ons terdege voorbereiden op zo’n deelname, het vraagt ook 
een extra financiële inspanning. De inschrijvingskosten, ver-
plaatsing en logement van het team worden volledig door ons 
bekostigd.

Jelle: Als je meedoet aan EK’s of WK’s gaat het toch vaak om 
verre verplaatsingen. Maar gelukkig loont het de moeite want 
in het Zweedse Brösarp werden we vorig jaar Europees kampi-
oen. 50 teams uit alle hoeken van Europa streden om de titel. 

Dat je 49 Europese teams achter je laat op dat moment, doet 
echt wel deugd.

Tony: Net doordat we aan heel wat kampioenschappen meege-
daan hebben, hebben we ook ervaring opgedaan. Alle kampi-
oenschappen zijn anders en alle windstreken hebben eigen 
BBQ methoden. In de USA ging het vooral om low en slow 
BBQ’en terwijl het bij ons meer om smaak gaat. 

Hoe verloopt zo’n kampioenschap?
Jelle: Culinaire barbecue gaat over veel meer dan een stukje 
vlees op de BBQ leggen. Het minste foutje wordt afgestraft. Je 
moet op alle details letten en we merken dat de presentatie en 
het dresseren van het bord steeds belangrijker wordt. De bord-
jes die op de kampioenschappen bekroond worden gaan 
steeds meer richting sterrenkeuken. Voor het Belgisch kampi-
oenschap moet je 5 bereidingen maken. Dit jaar stond er ook 
een vegetarisch gerecht op het programma. Het is vooral zaak 
om een perfect gerecht af te leveren aan de jury. We zijn dan 
ook constant bezig met alle culinaire aspecten van barbecueën 
en doordat we heel veel catering op dit vlak doen mogen we 
toch wel stellen dat we een geoefend team zijn. 

In St-Jozef Olen baat Jelle Ver Berne culinaire slagerij DE SMAAKMAKERS uit. Het team van de 
Smaakmakers is echter vooral gekend voor de unieke prestaties die ze de laatste jaren behaald hebben op 
het Belgisch en Europees Kampioenschap BBQ. De Smaakmakers behaalden in 2018 de Europese titel en 

werden dit jaar in Sint-Niklaas Belgisch kampioen culinaire barbecue. In 2020 staat het wereldkampioenschap 
op het programma en de verwachtingen zijn hooggespannen voor het Olense team. Tijd dus voor een boeiend 

gesprek met vader en zoon Ver Berne.

DE SMAAKMAKERS, St-Jozef Olen
REPORTAGE
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TEKST EN FOTO'S: CARINE VOS 

Tony: Wat niet wil zeggen dat het niet 
nog beter kan. Na de successen van de 
afgelopen jaren gaan we ons goed 
voorbereiden op het WK van volgend 
jaar. We hebben al eens een achtste 
plaats behaald tijdens het wereldkam-
pioenschap en we geloven dat we een 
betere prestatie kunnen neerzetten in 
2020. 

Jelle, buiten befaamd BBQ’er baat je 
ook een culinaire slagerij uit. Hoe 
rolde je in de stiel?
Jelle: Mijn ouders hebben steeds deze 
ambachtelijke beenhouwerij uitgebaat 
en ik ben van kindsbeen af vergroeid 
met het slagersleven. Het stond als 
een paal boven water dat ik in de sla-
gerij terecht zou komen omdat ik een-
voudigweg nooit iets anders gezien 
heb.

Tony: Jelle is altijd bij ons in de slagerij 
geweest. Als kind stond zijn kinder-
stoel in het atelier en later toonde hij 
veel interesse in wat wij deden. Hij 
heeft de slagersmicrobe zeker en vast 
hier in het atelier opgedaan.

Jelle: Ik behaalde mijn slagersdiploma 
en kwam, na mijn studie, in de ouder-
lijke zaak werken. Buiten een school-
stage heb ik nooit elders gewerkt. Mijn 
vader ging destijds naar dezelfde 
school als ik en ik heb leraars gehad 
die mijn vader ook gehad heeft. De 
schooltijd was een spannende tijd. 
Vermits mijn ouders een slagerij had-
den, had ik al wat prille ervaring. Op 
school vond men dat, samen met mijn 
mondigheid, niet altijd fijn. Ik durfde al 
eens te protesteren…. 

Tony: In 1978 studeerde ik af aan de 
slagersschool te Geel. Nadien volgde ik 
nog 5 jaar lang en avondopleiding aan 
de hotelschool in PIVA te Antwerpen. 
Het is altijd mijn droom geweest om 
een eigen slagerij uit te baten en liefst 
op deze plaats. Ik woonde net achter 
de hoek van deze slagerij en kende het 
huis dus. Toen de kans zich voordeed 
nam ik de slagerij dan ook over. Suzy 
is in de slagerij komen werken en 
samen verdeelden we de taken. In de 
loop der jaren is de zaak stevig 
gegroeid en hebben we de winkel een 
paar keer vernieuwd. Het assortiment 
werd groter en ik kreeg de barbecue-
microbe te pakken. In 2008 richtten 
we het team De Smaakmakers op om 

Het personeelsteam van de slagerij

Het bbq-team De Smaakmakers

Jelle & zijn ouders
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REPORTAGE

Vertel eens wat meer over de foodtruck?
Jelle: Foodtrucks zijn heel in en iedereen die niet urenlang aan 
tafel wenst te zitten, wil tegenwoordig een foodtruck op zijn 
feest. In onze hippe foodtruck bereiden we culinaire barbecue-
gerechten zodat de feestgangers instant kunnen genieten van 
een heerlijk feestmenu. Door de foodtruck trekken we een jong 
publiek aan dat we kennis laten maken met wat een barbecue-
feest allemaal te bieden heeft en anderzijds bedrijven die hun 
klanten of personeel op een leuke manier willen verrassen. Je 
hebt niet veel nodig voor een foodtruckfeest en de klant kan 
meegenieten van het feest zonder kopzorgen. Wij vragen enkel 
een beetje plaats voor de foodtruck en we zijn vertrokken. 

Tony: Het thema slaat duidelijk aan en de mond aan mond 
reclame zorgt er voor dat we in alle windstreken van 
Vlaanderen feesten doen. 

Is dat allemaal wel combineerbaar met de slagerij?
Jelle: Als je bedoelt of ik nog veel in de slagerij te vinden ben, 
is het antwoord neen. De feestaanneming vraagt heel veel van 
mijn tijd zeker omdat we heel het jaar door BBQ’en en feesten 
doen maar ook omdat we feesten aannemen die we organise-
ren van a tot z. We zorgen hierbij voor de locatie, de tafels en 
stoelen, het glaswerk, de versiering, de DJ, het eten, de bedie-
ning etc…. Dat vraagt uiteraard een heel goede planning. En 
laat mij nu net daarin zeer goed zijn! Ik schenk ook heel veel 
aandacht aan ons personeelsteam. In de winkel werken we, 
ikzelf en mijn ouders inbegrepen, met 7 personen. Het zijn alle-
maal mensen die al bij mijn ouders aan de slag waren wat het 
voordeel heeft dat ze perfect weten wat ze moeten doen. We 
hebben verkoopsters in dienst en een beenhouwer die verant-
woordelijk is voor het vers vlees en het maken van de vleeswa-
ren. Mijn vader staat in voor het kookgedeelte en helpt bij de 
voorbereiding van de feesten. Mijn mama zorgt voor de sala-
des, de voorbereidingen voor de feesten en de bediening in de 
winkel. Ikzelf ben vooral op mijn bureau te vinden. Voor de 
feestaanneming werken we vooral met freelancers en flexijob-
bers. Maar ook in hun opleiding steek ik veel tijd. We organise-
ren opleidingsavonden om specifiek die mensen te trainen 
zodat ze overal en altijd het kwaliteitslabel van De 
Smaakmakers uitdragen. Dat vinden wij enorm belangrijk want 
als er iemand onder de naam De Smaakmakers aan het werk is, 
is die persoon op dat moment het uithangbord van onze zaak.

De verwachtingen voor het Wereldkampioenschap 2020 zijn 
hooggespannen. Hoe schatten jullie je kansen in?
Jelle: Volgend jaar vindt het wereldkampioenschap Barbecue 
plaats in Torhout waar het voor ons allemaal begon. Het zal 
weer een leuke ervaring worden. Ik hoop dat we een goed 
resultaat neerzetten al zal dat niet gemakkelijk zijn. Onze 
Belgische teams zijn wereldtop en zullen allemaal hun beste 
beentje voorzetten.

Tony: Ik verwacht dat er een 100-tal teams zullen deelnemen 
uit de hele wereld aan het WK. We gaan ons goed voorberei-
den en hopen dat we een titel mee naar Olen brengen. Dat zou 
uniek zijn. 3 jaar op rij een titel halen heeft nog geen team ons 
voorgedaan, denk ik.

Ik wens jullie alvast heeeeeeeeeeel veeeeeeeeeeeel succes!

deel te nemen aan het Belgisch Kampioenschap Barbecue. In 
2004 stapte Jelle mee in de zaak en sinds 2014 is hij eigenaar 
van de zaak en werken zijn mama Suzy en ikzelf mee in de sla-
gerij. Jelle heeft wat eigen accenten gelegd maar in de slagerij 
is er niet zoveel veranderd. Op vlak van catering is er wel heel 
wat veranderd. Jelle is erg gepassioneerd door zijn vak en is 
zeer creatief. Hij is een bezig bijtje. Hij zoekt altijd nieuwe uit-
dagingen. Zo hebben we enige tijd geleden een pop-up barbe-
cuerestaurant uitgebaat in een leegstaand pand. Gedurende 
zes weekends boden we twee formules BBQ aan met ‘s mid-
dags BBQ tapas en ’s avonds een culinair viergangen BBQ 
menu. 

Jelle: Net als bij mijn ouders staat kwaliteit in alles wat ik doe 
met stip op nummer één bij mij. Hoewel de culinaire slagerij 
uiterst belangrijk blijft, maakt ze ondertussen maar een beperkt 
deel van de omzet meer uit. De barbecueafdeling, de traiteur-
dienst, een webshop in barbecueproducten, de foodtruck en 
het organiseren van feesten van a tot z wordt steeds belangrij-
ker. Uiteraard zijn de goede resultaten van de kampioenschap-
pen daar niet vreemd aan. Net als het feit dat ikzelf het culinai-
re aspect van de zaak liever doe dan het werk in het atelier. 

Tony: Toen we het barbecueteam De Smaakmakers oprichtten 
in 2008 hadden we nooit kunnen voorspellen dat het zo’n 
gigantisch succes zou worden en dat net dat zou zorgen dat 
de – tot dan toe – nevenactiviteit BBQ zo belangrijk zou wor-
den. Het feit dat Jelle daar zoveel energie en tijd insteekt is 
daar natuurlijk niet vreemd aan.

Waarvoor kan de klant bij jullie allemaal terecht?
Jelle: In culinaire slagerij De Smaakmakers kan je terecht voor 
kwaliteitsvlees, een groot assortiment huisgemaakte vleeswa-
ren, verse salades, bereide gerechten, etc. Door tijdsgebrek 
wordt het rundvlees niet meer hier in het atelier uitgebeend 
maar komt het PAT toe. Het kalfs- en varkensvlees wordt wel 
ter plaatste uitgebeend. Wij hebben een mooi assortiment vers 
vlees en vleesbereidingen. Het grootste deel van onze vleeswa-
ren is huisgemaakt. Doordat we een eigen rookkast hebben, 
maken we onze rookwaren zelf. De salades en bereide gerech-
ten worden in de eigen keuken dagvers gemaakt. Onze klanten 
weten dat wij garant staan voor de kwaliteit die we afleveren 
en zelf vinden we het belangrijk dat we ons kunnen onder-
scheiden van de supermarkt door het huisgemaakte kwalitatief 
hoogstaand assortiment. 

Daarnaast hebben we een uitgebreide feestaanneming met 
daarin het barbecuegebeuren, de feestaanneming, en de food-
truck. We gaan aan huis of de klant kan hier bestellen, alles is 
mogelijk. We organiseren ook workshops om onze klanten te 
laten kennismaken met de uitgebreide mogelijkheden van het 
koken op de BBQ en zijn de officiële dealer van verschillende 
professionele barbecuetoestellen. 

Tony: We zijn een allround bedrijf als het op voeding aankomt 
en de klant kan hier voor elk wat wils vinden. Van een vegeta-
risch gerecht tot een foodtruckparty. Daardoor hebben wij een 
zeer gevarieerd cliënteel dat voor de slagerijafdeling vooral uit 
de wijde omgeving van Olen komt en voor de feestaanneming 
uit heel Vlaanderen.
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BUFFERGLUCOSE CLEAN LABEL 
voor alle bereidingen van vers gehakt, verse braadworst, …. 

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

Voor alle slachtvers - fris - spiervlees - vet: juiste koeltemperatuur min. 2°C - max. 4 °C
Voor alle gemalen bereidingen bewaartijd met de juiste pH -waarde 5.4 - 5.8:  

standaard 8 dagen, standaard vacuümverpakking 12 dagen, speciale vacuümverpakking 12 dagen.

Vacuümverpakking houdbaar 20 dagen onder beschermde atmosfeer in toonbank t°4 - 6 °C.

Bufferglucose Clean Label® etikettering: zout, glucose-fructosestroop, natuurlijk aroma gefermenteerde suiker, 

natuurlijk planten- en kruidenextracten aangevuld met samenstelling van product.

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

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

ONLINE BESTELLING

Hoe bestelt u Bufferglucose Clean Label® (BCL) aan de voordeligste prijs?
 PH Liquid Belgium Nv heeft de meest voordelige keuze genomen om U de beste prijs aan te bieden door uitsluiting van tussenhandelaars 

zoals kruiden en specerij verdelers om de Belgische en Nederlandse slagers en spekslagers te bevoorraden van Bufferglucose Clean Label® 
direct van fabriek naar verbruiker. Zo wordt 30 tot 40% op de verkoopprijs bespaard die anders naar de verdelers gaat.

Prijs af fabriek Bufferglucose Clean Label®:
5 kg drums: 6,75 euro/kg (verpakking 2 drums per doos van 10 kg)

25 kg drums: 6,50 euro/kg

Online bestellingen op info@ph-liguid.com worden binnen de 36 u geleverd in België, 
voor Nederland binnen de 48 u, franco levering via Bpost of PostNL.

PS. Proefstaal van 1 kg wordt U gratis via online aanvraag toegestuurd.

Voor bestellingen: info@ph-liquid.com
www. ph-liquid.com5KG 25KG



Bufferglucose Clean Label® voldoet aan volgende voorwaarden:
1. Volledig vrij van E-nummers 2. Volledig vrij van allergenen 3. Volledig vrij van pesticiden 

4. Niet genetisch gemodificeerd 5. Vrij van gluten 6. Vrij van dierlijke ingrediënten 7. Samengesteld op basis 
van 100% natuurlijke vruchten-, planten- en kruidenextracten op drager van glucose en fructose siroop.

Meer informatie over de praktische toepassingen op www.ph-liquid.com, klikken op banner 1 
en op het logo van ‘De Belgische Beenhouwerij’ met totaal overzicht van analyses.
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REPORTAGE

42ste Kapittel van de Grootorde 
van de Belgische Slagers

Op 20 oktober verzamelden de leden van de Grootorde in la Ferme du Reposoir, Chemin du Ruisseau te  
Kain voor het jaarlijkse Kapittel. Tijdens deze plechtige vergadering werden 7 nieuwe leden geïntroniseerd. 

De prachtige locatie en de collegiale sfeer bezorgden de nieuw geïntroniseerden een onvergetelijke dag. 

 De heer en mevrouw Gaël LEBLANC 
uit Virelles werden als effectief lid van 
de Grootorde van de Belgisch Slagers 
geïntroniseerd. De heer en mevrouw 
Michel Paquet nemen het peterschap op 
zich.

 
 De heer en mevrouw Luc Van 
Driessche uit Sint -Niklaas werden even-
eens opgenomen als effectief lid. De 
heer en mevrouw Julien Callebaut fun-
geren als peter.

 De heer en mevrouw Chris Vervaet uit 
Hoboken werden geïntroniseerd als 
effectief lid. De heer en mevrouw Willy 
Verbust nemen het peterschap op zich.

 De heer en mevrouw Dominique 
Bequet uit Marbaix Latour werden geïn-
troniseerd als aangesloten lid met als 
peter de heer en mevrouw André Briclet.

 De heer Verbust, Grootmeester en de 
heer Briclet, Grootkamerheer, heten 
iedereen van harte welkom.

 De Grootmeester en de 
Grootkamerheer bedankten de Chefs 
van het Protocol voor de perfecte orga-
nisatie van de dag.

 
 De heer en mevrouw Filip De Cock uit 
Erpe – Mere werden als effectief lid van 
de Grootorde van de Belgisch Slagers 
geïntroniseerd. De heer en mevrouw 
Freddy Van Royen nemen het peter-
schap op zich.
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 Ook Marc Dirikx en zijn echtgenote Bo 
uit Dilzen-Stokkem werden geïntroni-
seerd als aangesloten lid. De heer en 
mevrouw Albert Geussens fungeren als 
peter. 

 Voor het eerste en na een beslissing 
van de algemene vergadering van juni 
2019 werd er een sympathiserend lid 
geïntroniseerd. De heer en mevrouw Jos 
Hanselaar uit Zele vielen deze eer te 
beurt. De heer en mevrouw Marc 
Landuyt nemen het peterschap op zich.

Na de plechtige intronisatie van de nieu-
we leden werden ook de leden die reeds 
10, 25, 30 en zelfs 40 en 41 jaar geleden 
werden opgenomen in de Grootorde van 
de Belgische slagers gehuldigd voor hun 
jarenlange trouw aan de vereniging. 

 10 jaar lidmaatschap: 
De heer en mevrouw Berwart 

 25 jaar lidmaatschap: 
De heer en mevrouw Landuyt

 30 jaar lidmaatschap: 
Mevrouw Weduwe Jankowski

 
 30 jaar lidmaatschap: 
De heer en mevrouw Briclet

 40 jaar lidmaatschap:
Mevrouw Weduwe Devrieze.

 41 jaar lidmaatschap: 
Mevrouw Weduwe Huygens

 
 Zoals voorzien in de statuten van de 
Grootorde van de Belgische Slagers 
werd ook dit jaar een goed doel geko-
zen om de jaarlijkse schenking in ont-
vangst te nemen. Het instituut Handicap 
Visuel Formation Emploi asbl werd uit-
gekozen om de gift in ontvangst te 
nemen. Bewaarder van de Zegels, Leon 
Vogels, kreeg de eer om de cheque ter 
waarde van €7500 te overhandigen aan 
de directie van het instituut. 

Het bestuur kon niet minder dan 111 
genodigden verwelkomen, de academi-
sche zitting verliep vlot en nadien volg-
de een uitgebreide receptie gevolgd 
door een ongeëvenaard banket. 
Tussendoor was de dansvloer druk 
bevolkt zodat iedereen op het einde van 
de avond super gelukkig afscheid nam 
met mooie herinneringen aan deze suc-
cesvolle dag.
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Dagelijks staan de ambachtelijk slagers garant voor 
vers kwaliteitsvlees, fijne vleeswaren en heerlijke 
traiteurgerechten. Dit is niet zo vanzelfsprekend want 
verse voedingsmiddelen zijn erg temperatuurgevoelig 
en afhankelijk van de algemene hygiëne. Bij een 
minimale t° stijging kunnen micro-organismen 
zich dan sterk gaan vermenigvuldigen. In de eerste 
plaats zijn dat ‘onschadelijke’ bederforganismen 
(melkzuurbacteriën en dergelijke). Problematisch 
wordt het wanneer ook pathogene micro-organismen 
zich gaan vermeerderen. Dit laatste moet absoluut 
vermeden worden. De Autocontrolegids voor de 
beenhouwerij-spekslagerij, is bij iedere ambachtelijk 
slager goed gekend en een zeer goede leidraad. De 
gids is steeds verkrijgbaar via de Landsbond. Met 
de drogredenen van "ik wist van niets", “ik ben het 
vergeten” of “ik had te druk”… moeten we nu dus niet 
meer komen aandraven. In dit vakartikel bespreken we 
de meest voorkomende knelpunten. 

Voedselveiligheid in de aanloop 
naar eindejaarsverkoop

TECHNISCH ARTIKEL

KNELPUNT 1: ONTVANGST - ONVOL-
DOENDE OF GEEN EFFICIËNTE 
INGANGSCONTROLE
Alles begint bij een goede keuze van 
betrouwbare leveranciers, die dragen 
kwaliteit hoog in het vaandel en beschik-
ken over de juiste attesten zoals bv. ISO 
9000. Ze hebben ook de nodige toela-
ting/erkenning van het FAVV. Je kan dit 
steeds nakijken op de website van het 
voedselagentschap www.favv.be via de 
module Foodweb.

Zonder voldoende en efficiënte controle 
op de aangeleverde goederen kan de 
slager geen zekerheid hebben over de 
juistheid en betrouwbaarheid van de 
levering. Dat slaat zowel op de correct-
heid van de levering in functie van de 
bestelling als op de kwaliteit van de 
geleverde goederen. Bij onvoldoende 
ingangscontrole loop je het risico dat je 
geen veilige bereidingen meer kunt pro-
duceren. 

Controleer dus elke levering. Ook in de 
drukke eindejaarsperiode!

Let op: 
Koude-keten-onderbreking vermijden!

Vlees, vleeswaren, diepvriesproducten… 
moeten op de juiste temperatuur 
getransporteerd/geleverd worden: 

 ¬ Controleer de aangeleverde produc-
ten op de temperatuur ( met thermo-
meter is verpakking doorprikken, niet 
doen dus ) 

 ¬ Vers vlees en andere te koelen voe-
dingsmiddelen: < 7 °C 

 ¬ Gevogelte, vis en vleesbereidingen: < 
4 °C 

 ¬ Diepvriesproducten: < -18 °C 
 ¬ Warme bereidingen: > 60 °C 
 ¬ Kwaliteitscontrole: versheid, kleur of 

uitzicht, geur, pH-meting…

Lotcodes registratie: in je HACCP-
systeem inbrengen (bijna alle info staat 
op de leveringsbon)
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Gewichtscontrole: vergelijken met de 
leveringsbon = je eerste winst!

Etikettering: houdbaarheidsdatum 
(vervaldata THT/TGT ), herkomst, lot-
nummer,….

Verpakking: controleren op beschadi-
ging (open, gescheurd, vervuild ... aan-
getaste conserven > gebombeerd, ver-
roest, gedeukt ...

Non-conformiteiten worden consequent 
geweigerd. Ook in de eindejaarsperiode! 
Stockering: na de controle ga je de pro-
ducten zo snel mogelijk op de juiste 
plaats en bij de juiste temperatuur 
opslaan. Zorg er voor dat je de te koelen 
producten en de diepvriesproducten zo 
snel mogelijk naar de juiste plaats 
brengt (binnen 15 min.). 

Traceerbaarheid: leveringsbon bijhou-
den in functie van de traceerbaarheid, 
evt. etiket, verpakking…

KNELPUNT 2: OPSLAG - TEMPERATUUR 
IN KOELING EN DIEPVRIES
Zelfs als de producten gekoeld binnen-
komen of diepgevroren zijn, vermijd je 
de koude keten te onderbreken. 

Ook hier zijn een aantal voorzorgsmaat-
regelen vastgelegd:

 ¬ Koude-keten-onderbreking vermij-
den!

 ¬ Zorg voor afzonderlijke koelcellen: 
vers vlees, dry-aged vlees, vleeswa-
ren, culinaire bereidingen, verse 
groenten…

 ¬ Koelcel: 0 à 2 °C
 ¬ Diepvries: < -18 °C

Labelen (etiketteren) van grondstoffen:

• Gekoelde producten:
Producten die je wil bewaren in de koel-
kast omdat er bv. resten zijn, of omdat 
er vacuüm getrokken werd dienen even-
eens gelabeld te worden. Je vermeldt de 
volgende gegevens:
1. De naam van het product
2. De nieuwe uiterste bewaardatum
3. De naam van de uitvoerder
4. Voor vacuüm getrokken producten de 

regeneratietijd

• Diepvriesproducten:
Je beperkt het zelf invriezen van pro-
ducten. Gebeurt dit toch, dan vermeld je 
volgende gegevens op de etiketten:
1. De naam van het product
2. De hoeveelheid of de aantallen van 

een product
3. De naam van de persoon die het pro-

duct invriest
4. Tekst “Ingevroren op (datum)”
5. Uiterste bewaardatum
6. Tekst “na ontdooiing niet opnieuw 

invriezen”

Bekijk dagelijks de voorraad na en ver-
wijder onmiddellijk de producten met 
een vervallen houdbaarheidsdatum.
Producten stockeren doe je volgens het 
principe van FIFO (First In First Out) of 
FEFO (First Expired First Out) waarbij je 
zorgt dat de etiketten goed zichtbaar 
zijn. 

Plaats geen producten rechtstreeks op 
de vloer, maak gebruik van rolwagens, 
pvc-matten… 
Zorg er voor dat onverpakte producten 
goed afdekt zijn en voorzien zijn van 
een etiket. 
Maak een goede scheiding tussen ver-
schillende producten bv: verpakte en 
onverpakte producten, rauwe en afge-
werkte producten, … 
Controleer dagelijks de temperaturen 
van je koelkasten en diepvriezers. Deze 
moeten allemaal uitgerust zijn met een 
goed geplaatste en makkelijk afleesbare 
thermometer en grijp tijdig in wanneer 
er zich problemen voordoen. 
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Zorg voor minstens één thermometer 
met sonde zodat je makkelijk kerntem-
peraturen kan opmeten. 
Controleer regelmatig (minstens 1x per 
jaar) dat je sondethermometer de juiste 
temperatuur weergeeft. Dit kan je een-
voudig zelf doen door de sonde te 
plaatsen in ijswater. De temperatuur 
moet dan 0 °C aangeven. Nadien plaats 
je de sonde in kokend water. Hier moet 
je 100 °C aflezen. Wanneer je thermo-
meter meer dan 1 °C verschil geeft, dan 
kan je hem best vervangen of laten kali-
breren door een gespecialiseerde firma. 
Is je sondethermometer in orde, dan kan 
je de koelkasten, diepvrieskasten,… 
meten en vergelijken met de thermome-
ters van deze toestellen. 
Uiteraard mag je gebruik maken van vol-
automatische temperatuurregistraties 
via informaticasystemen. Je krijgt 
meer zicht op de temperatuurbeheer-
sing, je ziet eventuele problemen soms 
al aankomen nog voor het helemaal te 
laat is en de gegevens zijn nuttig bewijs-
materiaal om aan te tonen dat je koele 
opslag correct verloopt. 

KNELPUNT 3: HYGIËNE-EISEN VOOR DE 
WERKPLAATSEN EN DE WERKOMGE-
VING 
Een goede éénrichtingsstroom = 
kruisbesmetting vermijden

Om goed en vooral hygiënisch te kun-
nen werken moet de bedrijfsruimte 
onderverdeeld worden in verschillende 
zones: ontvangst, opslag grondstoffen, 
voorbereidingszone (omgevingstempe-
ratuur 4 tot 8 °C), koude zone, warme 
zone…, opslag van verwerkte producten, 
afwas, afval, enz… 

A.Ontvangstruimte (ingangscontrole): < 
12 °C
1.Koeltransport: < 7 °C 
 Diepvriestransport: < -18 °C
2.Koelcel: 0 à 2 °C
3.Vriescel: < -18 °C
B.Koude werkplaats: < 12 °C
4.Vleeskoelcel: 0 à 2 °C
C.Warme werkruimte
D.Winkel 
5.Koeltoonbank: 2 °C
6.Zelfbediening: 2 °C
7.Diepvrieskist: < -18 °C

De zones waar vuile of rauwe grond-
stoffen verwerkt worden en de zones 
waar schone of afgewerkte gerechten 
verwerkt worden, moeten wel duidelijk 
van elkaar gescheiden zijn. 
Ook aan afwerking en inrichting wor-
den hoge eisen gesteld. Alles moet 
makkelijk en correct kunnen gereinigd 
worden. Er moet ook voorkomen wor-
den dat ongedierte en andere verontrei-
nigingen de bedrijfsruimte kunnen bin-
nenkomen. 
Is je bedrijfsruimte niet groot, zorg dan 
zeker voor een goede éénrichtings-
stroom van vuile naar propere zones. 
Het is immers van het allergrootste 
belang om kruisbesmetting te vermij-
den. Om kruisbesmetting te voorkomen 
zijn er best aparte werkplekken voor 
rauw en bereid voedsel. 
Vuil en schoon materiaal en dergelijke 
moeten van elkaar gescheiden gehou-
den worden in ruimte en/of in tijd. 
Zorg in de mate van het mogelijke voor 
werkplaatsen die enkel dienen voor het 
bereiden, portioneren of verdelen van 
de levensmiddelen! 
Kruisbesmetting betekent dat propere 
voedingsmiddelen besmet worden door 
contact met vuil, besmet materiaal of 
voeding. Je kan ook via handen propere 
voeding besmetten door bv. je handen 
niet te wassen na het vastnemen van 
rauwe kip. 
Laat geen onbevoegden binnen in je 
keuken. 
Geen huisdieren, bloemen en planten in 
de keuken met uitzondering van verse 
kruiden indien dit op hygiënische wijze 
kan. 

De luchtvochtigheid is ook van belang. 
In de werkruimten moet een goede ven-
tilatie aanwezig zijn om een te grote 
hoeveelheid hitte, stoom, condensatie en 
stof te voorkomen en verontreinigde 
lucht te verwijderen. 
Een goede ventilatie voorkomt schim-
melvlekken en/of condensvorming. 
De richting van de luchtstroom mag 
nooit van vuile naar schone ruimten 
lopen. Let er dus op dat je dampkap niet 
te krachtig is ingesteld . 
Hierdoor vermijd je dat er lucht van de 
werkplaats in de verkoopruimte (winkel) 
terecht komt! Of nog erger van de toilet-
ten! 
 
Het is vanzelfsprekend dat de filters van 
de dampkappen of afzuigsystemen 
regelmatig gereinigd worden. 
Voldoende licht is onontbeerlijk, dit kan 
kunstlicht of daglicht zijn. De verlich-
tingselementen mogen geen vervuiling 
veroorzaken, daarom moeten gloei- en 
neonlampen afgeschermd zijn met 
waterdichte afschermkappen van 
onbreekbaar materiaal. 
In de toiletten voor het personeel in een 
slagerij is hygiëne van het grootste 
belang. Ze moeten schoon zijn, goed 
onderhouden en goed verlucht. De toi-
letten en urinoirs dienen door tenminste 
2 deuren gescheiden te zijn van de 
bereidings-, opslag- en bedienings-
plaats. In de toiletruimte zelf of in het 
voorportaal moet een voorziening voor 
het wassen van de handen aanwezig zijn 
met koud en warm (of gemengd) stro-
mend water en de nodige hygiënische 
voorzieningen om de handen te wassen 
en te drogen. Vergeet niet de instructie 
“handen wassen verplicht na toiletbe-
zoek” op te hangen. 
 
Vloeren, muren, plafonds, deuren en 
ramen 
Ook aan de vloeren van ruimtes waarin 
voedsel wordt bereid of bewaard, wor-
den uit hygiënisch oogpunt hoge eisen 
gesteld. Ze moeten in goede staat zijn 
en makkelijk kunnen gereinigd en ont-
smet worden. 



 DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ | 17

TECHNISCH ARTIKEL

Er moet een goede waterafvoer zijn en 
ze moeten gemaakt zijn uit materiaal 
dat geen vocht opneemt of water door-
laat. De muren moeten in goede staat 
verkeren, goed te reinigen en te ont-
smetten zijn en tot op aangepaste 
hoogte voor de werkzaamheden 
beschikken over een glad oppervlak dat 
niet vochtdoorlatend is.
 
Plafonds moeten goed onderhouden zijn 
en zo ontworpen en behandeld dat con-
densatie van vocht, ongewenste schim-
melvorming, ophoping van vuil, afblade-
rende verf vermeden wordt en er geen 
stukken van de zoldering kunnen losko-
men. 

Ramen die geopend worden tijdens de 
productie moeten voorzien zijn van hor-
ren zodat insecten en ander ongedierte 
worden vermeden. Deze horren moeten 
natuurlijk goed kunnen gereinigd wor-
den. De ramen zelf moeten goed onder-
houden zijn en ook makkelijk kunnen 
gereinigd worden. 
Door hun functie worden deuren en 
deurknoppen frequent aangeraakt. 
Besmetting via een deur is dus zeer 
goed mogelijk. Daarom moeten deuren 
ook makkelijk te reinigen en te ontsmet-
ten zijn en vergeet vooral deurklinken en 
deurknoppen niet ! 

Werkoppervlakken, materieel, machi-
nes en apparatuur - reiniging en/of ont-
smetting
Werkoppervlakken, materieel, machines 
en apparatuur zoals snijplanken zijn de 
plaatsen in de bedrijfsruimte die het 
meest in aanraking komen met micro-
organismen. Daarom is de hygiëne ervan 
zeer belangrijk!  

-Tevens moeten alle materialen (waar-
onder ook verpakkingsmaterialen) die in 
contact komen met voedingsmiddelen 
voorzien zijn van een schriftelijke verkla-
ring van overeenstemming. Deze is 5 
jaar geldig. 
Zorg dat uw werkoppervlakken gemaakt 
zijn van glad, goed afwasbaar, corrosie-
bestendig en niet toxisch materiaal. De 
bedrijfsruimten moeten in goede staat 
zijn en degelijk onderhouden. Er moeten 
voorzieningen zijn voor het reinigen en 
het ontsmetten (desinfectie). 

Verschillende gekleurde snijplanken 
voor volgende bewerkingen:

 ¬ rauw vlees  rood

 ¬ rauwe kip  geel
 ¬ voor rauwe vis  blauw
 ¬ rauwe groenten  groen
 ¬ bereidde gerechten  bruin

Het totale onderhoud dient samengevat 
te worden in een hygiëneplan of reini-
gingsplan = een overzicht van "wat, 
wanneer, hoe vaak, hoe, door wie" er 
gereinigd moet worden. Maak een com-
pleet overzicht ("op jaarbasis") en daar-
naast bv. een wekelijkse checklist. 

Om risicomaterialen zoals snijplanken, 
snijmachines, cutters, messen ... te ont-
smetten wordt best wel een apart, dege-
lijk, ontsmettingsmiddel gebruikt. En 
ook dat product moet de tijd krijgen om 
zijn werk te doen! 

Wat ook zeer belangrijk is, is de plaat-
sing van je toestellen; zorg dat je overal 
goed bij kan om te poetsen en dat er 
geen plaatsen zijn die onmogelijk te rei-
nigen zijn. Zorg dat machines, appara-
tuur… die niet regelmatig gebruikt wor-
den, afgeschermd zijn tegen stof. 

Koeltoonbanken 
Verzeker een optimale koeling (maxi-
maal 7°C, en voor gehakt vlees en verse 
vis maximaal 4°C) 

Voorzorgsmaatregelen:
 ¬ Voorzie de nodige maatregelen zodat 

de klant de uitgestalde producten 
niet kan besmetten (bv; een bescher-
mend venster wanneer gerechten 
rechtstreeks voor de klant bereikbaar 
zijn).

 ¬ Stel het koelmechanisme van de koel-
togen in op een temperatuur van 
maximaal 7 °C, en voor gehakt vlees 
en verse vis op maximaal 4°C).

 ¬ Dagelijks de temperatuur van de 
koeltogen controleren.

 ¬ Hou geopende verpakkingen van gar-
nituren (ketchup, mosterd, dressings, 
kappertjes, … ) proper en plaats ze 
tussen de diensten in de koele ber-
ging. 

 ¬ Bewaar melk, room, pudding of ande-
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re gerechten waar zuivelproducten of 
eieren in verwerkt zijn op een tempe-
ratuur van maximaal 7 °C. 

 ¬ Reinig regelmatig (liefst dagelijks) de 
koeltoonbank. 

 ¬ Scheid levensmiddelen van verschil-
lende aard en samenstelling (voor-
beeld: scheid de rauwe van de verhit-
te producten, vlees- van visproduc-
ten).

 ¬ Overlaad de toonbanken niet, en 
voorzie een regelmatig technisch 
onderhoud, zodat ze goed blijven 
functioneren en de koude keten 
geëerbiedigd blijft.

KNELPUNT 4: GOEDE HYGIËNISCHE 
PRAKTIJKEN (GHP)
Goede Hygiëne Praktijken of GHP = een 
must voor elke ambachtelijke slager!

Goede hygiënische praktijken of GHP 
zijn eenvoudige maatregelen die een 
bedrijf en zijn werknemers moeten 
nemen en waarmee voedselinfecties 
kunnen voorkomen worden. De maatre-
gelen hebben betrekking op algemene 
zaken zoals de inrichting en het onder-
houd van lokalen en uitrusting, de afval-
verwerking, ongediertebestrijding, tem-
peratuurregeling, het registreren en aan-
pakken van non-conformiteiten, oplei-
ding, maar ook op de persoonlijke hygi-
ene en de gezondheid van het personeel 
zelf. 
Onder “persoonlijke hygiëne” worden 
zowel de lichaamshygiëne en vooral de 
handhygiëne verstaan als de hygiëne 
van werkkledij en arbeidslinnen. Het 
lichaam, en in eerste instantie de han-
den, zijn een belangrijke bron van 
microbiologische besmetting. In onder-
staande tabel worden een aantal belang-
rijke GHP vuistregels m.b.t. de persoon-
lijke hygiëne en de gezondheid opge-
somd die steeds nageleefd moeten wor-
den door werknemers die in contact 
komen met levensmiddelen

PERSOONLIJKE HYGIËNE
GHP maatregel:
Steeds de handen wassen via een dis-
penser met vloeibare zeep en desin-
fectiedispenser, vooraleer levensmidde-
len te manipuleren (zeker na elk toilet-
bezoek, na het snuiten van de neus, na 
het aanraken van rauwe levensmiddelen, 
na het hanteren van afval, enz.…). 
Handen wassen is vooral effectief
als je het minstens gedurende 15 secon-
den doet. 

Droog je handen met een hygiënisch 
droogmiddel (bv. papier voor eenmalig 
gebruik).

Opmerking: bijvoorkeur ‘Handenvrij’ - 
een elleboog-, kniekraan of een kraan 
met optisch oog is zeer handig.
Wondjes moeten steeds afgedekt wor-
den met waterafstotende ondoordring-
bare pleisters. 

Waarom? Dit is de BESTE manier om de 
verspreiding van ziektekiemen tegen te 
gaan. Het vaak wassen van de handen 
heeft de voorkeur op het dragen van 
wegwerphandschoenen, die een vals 
gevoel van veiligheid kunnen geven.

GHP maatregel: 
Propere kledij dragen
Idealiter is werkkledij voorhanden die 
niet buiten de werkvloer(*) gedragen 
wordt.

Waarom? Kleding kan vuil en ziektekie-
men binnenbrengen op de werkvloer. 
Werkkledij kan dit verhinderen. Een 
witte kleur maakt het vuil zichtbaar en 
lange mouwen verhinderen het contact 
van de huid met de voedingsproducten. 
Wegwerpschorten hebben als voordeel 
dat ze de werkkledij beschermen zodat 
die langer proper blijft en dat ze makke-
lijk weggegooid kunnen worden als ze 
vuil zijn. 

GHP maatregel: 
Lange haren samenbinden en volledig 
bedekken met een hoofddeksel of haar-
netje

Waarom? Wanneer lang haar niet 
samengebonden is, is de kans groter dat 
het in of op de voedingsproducten 
terecht komt. Bovendien ben je dan 
meer geneigd je haar aan te raken.
Haar is een belangrijke bron van micro-
organismen, zelfs als het proper lijkt.

(*) onder “werkvloer” wordt hier de zone verstaan waar onverpakte of halfverpakte levensmiddelen
worden geproduceerd en gemanipuleerd.
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GHP maatregel:
Het dragen van sieraden (kettingen, 
armbanden, ringen, oorbellen, broches, 
nagellak, kunstnagels), zichtbare pier-
cings en polshorloges kan niet tijdens 
het werken met voeding. Hou de nagels 
kort en proper. 
Waarom? Horloges, juwelen, lange 
nagels, kunstnagels en nagellak, enz. 
kunnen makkelijk vuil en ziektekiemen 
verzamelen, of in het voedsel terechtko-
men.

GHP maatregel:
Vermijd hoesten en niezen in de nabij-
heid van voedsel, neuspeuteren, spu-
wen, proeven met de vingers, het aan-
raken van het gezicht en het haar, enz..
Rook, drink en eet niet (ook geen kauw-
gom) in lokalen waar levensmiddelen 
gemanipuleerd worden. 
Waarom? Al deze handelingen verhogen 
het risico om ziektekiemen van de huid, 
het haar, de neus of de mond te ver-
spreiden naar de levensmiddelen.
Eten en drinken kan in de daartoe voor-
ziene lokalen.

GHP maatregel:
Gebruik een hygiënesluis om de schone 
zone te bedreden.

 

Reinig en ontsmet regelmatig je mali-
enkolder, snijgereedschap…

Weetje:
Op deze handpalm leven 150 soorten 
bacteriën

Volgens een recent onderzoek van de 
universiteit van Colorado in Boulder 
(VS) leven gemiddeld zo'n 150 bacte-
riesoorten op onze handpalmen. Die 
soorten variëren niet alleen van mens 
tot mens 
maar zelfs van Iinker- tot rechterhand: 
slechts 17% komt op beide handpalmen 
tegelijk voor. De onderzoekers ontdek-
ten 4.700 bacterietypes op de handen 
van hun proefpersonen, slechts 5 kwa-
men bij ieder van hen voor. Vrouwen 
hebben méér bacteriën en ook meer 
verschillende soorten op hun handen 
dan mannen. De huid van mannen bezit 
een hogere zuurtegraad, wat minder 
gunstige levensomstandigheden voor 
de kiemen betekent. Veelvuldig han-
den wassen zonder het juiste ontsmet-
tingsmiddel blijkt slechts een kleine 
impact te hebben op de bacteriepopu-
latie, sommige soorten worden er door 
verminderd, van andere neemt het aan-
tal toe. 

KNELPUNT 5: VERHITTEN
Afdoden van pathogene kiemen is een-
voudig te bereiken door verhitten van 
het product. Garen kan dan ook aanzien 
worden als een pasteurisatieproces. Als 
norm hanteert men daarbij een listeria-
cook, of een verhitting bij een tempera-
tuur van 70 °C gedurende 2 minuten. In 
de praktijk hanteert men een verhitting 
tot een kerntemperatuur 60 °C.

Voorzorgsmaatregelen:
 ¬ Controleer het kookproces bij voor-

keur door de kerntemperatuur van het 
product te controleren met behulp 
van een digitale thermometer. Indien 
er geen thermometer aanwezig is, 
voer dan een visuele controle uit van 
het uitzicht van het product of van de 
kookvloeistof .

 ¬ Hanteer ook in de drukke eindejaars-
periode de tijd-temperatuursregimes 
die men onder het jaar gebruikt. Verhit 
daarbij zeker niet minder lang. 
Compenseren door hogere tempera-
turen aan te houden kan, maar dan 
moet zeker de kerntemperatuur 
gecontroleerd worden. 

 ¬ Besteed een bijzondere aandacht aan 
volgende producten: 

•  Gevogeltevlees en bereidingen op 
basis van gevogelte. Van alle vlees-
soorten blijkt gevogelte het meeste 
besmet te zijn door ziekteverwek-
kende bacteriën (zoals Salmonella 
en Campylobacter). Probleem hier-
bij is niet het verhitten op zich, maar 
mogelijke kruiscontaminatie na het 
verhitten. 

•  Gevulde producten. De vulling hier-
bij kan sterk gecontamineerd zijn. 
Verhitten tot 60 °C in de kern is dan 
ook absoluut noodzakelijk. 
Controleer dit bij elke bereiding. 

•  Producten bereid in grote hoeveel-
heden (vb. groot gebraad). Gezien 
de grote dikte van deze producten 
verloopt de opwarming traag; des 
te trager naarmate de producten 
groter zijn. Hou hier rekening mee 
bij de planning van uw bereidingen

•  Nieuwe recepturen. Controleer hier-
bij steevast de kerntemperatuur of 
de proceswaarde (F70 °C ≥ 2min) 

•  Gebruik alleen rauwe eieren wan-
neer de bereidingen waarin ze wor-
den verwerkt, afdoende worden 
verhit.

Opmerking
Voor sommige bereidingen (niet volledig 
gegaard vlees zoals rosbief “saignant” of 
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“à point”, bepaalde bereidingen op basis 
van eigeel zoals sabayon Hollandse saus, 
…), is het niet mogelijk om een kerntem-
peratuur van 60 °C te behalen. Hier is de 
beoogde minimale temperatuur 55 °C. 
Daarom is het uiterst belangrijk dat tij-
dens de opslag en de voorbereiding zeer 
strenge hygiënische voorzorgsmaatrege-
len worden nageleefd en dat de berei-
dingen op het laatste moment worden 
uitgevoerd. Gebruik dan ook alleen zeer 
verse kwaliteitsproducten.

KNELPUNT 6: AFKOELEN
Breng de warme gerechten zo snel 
mogelijk tot op een kerntemperatuur van 
minder dan 10 °C. Hierbij doorloopt je zo 
snel mogelijk de kritische temperatuurs-
zone tussen 60 °C en 10 °C, zowel bij het 
afkoelen als bij het heropwarmen

Voorzorgsmaatregelen: 

 ¬ Verdeel het af te koelen gerecht bij 
temperaturen hoger of gelijk aan 60 °C 
in kleine porties (maximum 5 l of 5 kg), 
dek af met een deksel of seal de ver-
pakking dicht. Hierdoor wordt kruis-
contaminatie tijdens het koelen en het 
koel bewaren achteraf voorkomen. 

 ¬ Beperk de dikte van de verpakkingen 
tot niet meer dan 4-5 cm. 

 ¬ Schik producten los van elkaar tijdens 
het koelen. 

 ¬ Koel gerechten zo snel mogelijk af van 
60 °C tot 10 °C. Dit gebeurt best bin-
nen een tijdsspanne van twee uur. 
Gebruik hierbij bij voorkeur een snel-
koelcel voor het afkoelen van de 
gerechten. Koel hierbij af tot ca. 20 °C 
en stockeer deze gerechten vervolgens 
in de frigo. 

 ¬ Oproeren van (niet verpakte) product 
om het koelen te versnellen is een bron 
van herinfectie (met bederforganis-
men, eventueel pathogen!). 

 ¬ Plaats geen warme gerechten in de 
koelkast. Hierdoor zal de temperatuur 
in de koelkast stijgen, wat nadelig is 
voor de daarin aanwezige gerechten of 
waren en waardoor de afkoeling nog 
trager zal verlopen.

 ¬ Koel, indien mogelijk, de gerechten en 
de saus afzonderlijk af. 

Opmerking (vacuümkoken)

Omdat bij vacuümkoken na verhitten/
pasteuriseren geen hercontaminatie 
mogelijk is, kunnen vacuüm verhitte pro-
ducten gedurende enkele weken gekoeld 
bewaard worden. Handig in de aanloop 
naar de drukke eindejaarsperiode.

KNELPUNT 7: VERPAKKING, ETIKETTE-
RING, ALLERGENEN 

Alle producten dienen minstens afgedekt 
te zijn tijdens de opslag in koele omstan-
digheden. Vooral producten na de voor-
bereiding – MEP (mise-en-place) worden 
nog te vaak onafgedekt opgeslagen. 
Daarnaast moet ook elk 
product "geïdentificeerd" zijn. Iedereen 
(ook een controleur van het FAW) moet 
kunnen identificeren wat voor product er 

in een recipiënt zit en hoe lang het al 
bewaard werd. In principe moet er daar-
voor overal een productnaam, de pro-
ductiedatum en een houdbaarheidsda-
tum aanwezig zijn. Voor producten die 
de dag zelf verbruikt worden 
staat het FAW toe dat er alleen een pro-
ductiedatum aangebracht is. Door 
gebruik te maken van tekens of kleurstic-
kers kan men dit snel en eenvoudig in 
orde brengen. 
Etikettering en de allergenenwetgeving 
zijn onverminderd van toepassing in 
deze drukke dagen!

KNELPUNT 8: AFVALBEHEER
Afval is een goede voedingsbodem en 
schuilplaats voor schimmels, micro-orga-
nismen en ongedierte. Alle soorten afval 
moeten zo snel mogelijk afgevoerd wor-
den. De afvalstroom moet gescheiden 
verlopen zodat de mogelijkheid tot kruis-
besmetting d.w.z. contact tussen afval en 
levensmiddelen wordt voorkomen. 
Timing is hier van groot belang! Afval 
doorkruist de propere zones niet en 
wordt op een hygiënische manier verwij-
derd. Vermijd ophoping van afval en 
zorg voor “propere”, duidelijk herkenbare 
en afsluitbare afvalemmers. Afval wordt 
minstens elke dag en zo mogelijk na elke 
productie uit de werkplaats verwijderd. 

Gebruik herkenbare en 
afsluitbare afvalemmers 
(deksel dicht!), die 
goed afwasbaar en 
desinfecteerbaar zijn of 
vaste staanders met 

stevige waterdichte wegwerpzakken. 
Om contact tussen propere handen en 
afvalrecipiënten te vermijden is bedie-
ning met een voetpedaal ideaal.
Zorg ervoor dat de voorzieningen waar 
afval wordt opgeslagen in orde zijn en 
let erop dat ongedierte niet bij het afval 
kan komen. De containers moeten goed 
afsluitbaar, lekvrij en makkelijk te reini-
gen zijn. Zet deze containers zo mogelijk 
buiten het gebouw of in een goed 
geventileerde aparte ruimte waarvan 
vloeren muren goed af te wassen zijn. 
Best is deze afvalcontainers na elke ledi-
ging te reinigen.

Bronnen: 
- Autocontrolegids voor de 
Beenhouwerij-Spekslagerij 
- Gids voor de invoering van een auto-
controlesysteem in de Horecasector



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

The future 
generation
of protein foods

Met NEXTERA, een divers gamma aan 
plantaardige voeding die Rejo Spices &  
Degens aanbieden, opent zich een wereld 
van mogelijkheden om tegemoet te komen 
aan de groeiende vraag van consumenten 
naar maaltijden en gerechten zonder vlees.

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, sauzen en andere 
smaakmakers.

NEXTERA biedt voor het eerst een 
plantaardig alternatief dat echt iedereen 
kan bekoren. Een echte smaakervaring!
Contacteer onze binnendienst voor meer 
informatie.
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MAKING SENSE OF TASTE
Heeft u een vraag voor ons? 

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

DUGLÉRÉ SAUS

Ingrediënten:
• 200 g  water
• 50 g   tomaat in brunoise
• 50 g   sjalot in brunoise
• 100 g   witte wijn

REJO producten:
• 1 l   S05550 WITTE WIJNSAUS 
  CULINAIR Allergenen: ei, melk
• 5 g   S02511 PETERSELIEBLAD P4
• 5 g   S02666 BIESLOOK RINGEN
• 30 g   S05855 VISFUMET CAP
  Allergenen: vis

Bereiding & presentatie: 
1. Stoof de sjalot aan in wat boter.
2. Blus met de witte wijn, laat even inkoken,
voeg het water en de VISFUMET CAP toe.
3. Voeg de WITTE WIJNSAUS CULINAIR toe en
breng aan de kook.
4. Neem van het vuur en voeg de
tomatenblokjes, PETERSELIE P4 en
BIESLOOKRINGEN toe.
5. Koel zo snel mogelijk terug.

CITROENPEPERSAUS
GRANENMOSTERD

Ingrediënten:
• 50 g   granenmosterd
• 250 g   water

REJO producten:
• 1 l   S05550 WITTE WIJNSAUS 
  CULINAIR Allergenen: ei, melk
• 10 g   S06138 CITROENPEPER APOLLO
  Allergenen: gluten, selderij
• 20 g   S05855 VISFUMET CAP
  Allergenen: vis

Bereiding & presentatie: 
Alles koud mengen.

Tip: kan 5 dagen bewaard worden.
Voor een langere bewaring: opkoken of
eventueel napasteuriseren of een product
(SLAFRISCH) toevoegen.

STOOFPOTJE VAN REE MET PEPERKOEK

Ingrediënten:
• 1 kg   hertenvlees, van de schouder 
  of de nek, in stukken van 
  ong. 4 cm
• 2   wortelen, in brunoise
• 1   tak witte selder, in brunoise
• 2   ajuinen, in brunoise
• 2   sneetjes peperkoek
• 20 g   bittere chocolade
• 1/2 l   rode wijn
• 10 cl   cognac
• 80 g   boter
• 20 g   plantaardige olie

REJO producten:
• 500 g  A455610 GRAND VENEURSAUS
  Allergenen: selderij, melk
• 20 g   S07392 MELANGE VOOR 
  WILDMARINADE APOLLO
• 100 g   S02800 MARINADE 
  EXTRA REF.199
• 20 g   JX02989 PEPPER & SALT 
  MIX APOLLO

Bereiding & presentatie: 
1. Bereid de marinade: voeg de MELANGE VOOR WILDMARINADE (eventueel in een theebol) en de MARI-
NADE EXTRA bij de rode wijn, cognac en het vlees. Plaats deze afgedekt minimum 12 uur in de koeling.
2. Zeef het vlees uit de marinade en kleur in de boter, kruid met de PEPPER & SALTMIX APOLLO.
3. Voeg de gesneden groenten toe en kleur even mee.
4. Voeg de marinade toe (zonder de MELANGE VOOR WILDMARINADE) en breng aan de kook, leg de 
peperkoek bovenop het vlees en laat ongeveer 2 uur zachtjes pruttelen onder het deksel.
5. Voeg de GRAND VENEURSAUS en de bittere chocolade toe en controleer de smaak, voeg eventueel nog 
wat peper of zout toe, laat nog even doorkoken en bind eventueel bij met P.D.S.
Tip: serveer dit met typische wildgarnituren, gevulde appeltjes, boschampignons, kroketjes, enz...

FEESTGERECHTEN

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

Ideaal voor vis ! Ideaal voor vis !

CULINAIRE SAUZEN
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RECEPTEN

MAKING SENSE OF TASTE
Heeft u een vraag voor ons? 

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

PARELHOEN MET FINE CHAMPAGNE SAUS EN EEN 
GROENTEN KRUIMELTAART

Ingrediënten:
• 10 st   parelhoenfilet
• 350 ml  culinaire room
• 30 ml  cognac
v50 ml  vloeibare boter
• 1,5 kg   gemengde groenten naar keuze:  
  bv. prei, wortelen, spruitjes, 
  champignons, groene kool, enz...
• 600 g  aardappelschijfjes, voorgekookt

Ingrediënten crumble:
• 60 g   bloem
• 60 g   boter, mag bakmargarine zijn

REJO producten:
• 40 g   S02258 GROENTENMIX GROF
• 800 ml  S05552 JUSSAUS CULINAIR
  Allergenen: gluten, melk, selderij
• 150 g   S00912 RODE VRUCHTEN MIX
• 30 g   S06144 DIPPER PARMEZAANS  
  APOLLO Allergenen: gluten, melk, soja
• 20 g  S00991 MOSTERD BREUGEL
  Allergenen: mosterd
• 20 g  S00525 PAN ORIENTAL 
  CRUMBMIX Allergenen: gluten
• 20 g  S06083 KIPKRUIDEN EXTRA 
  MZ APOLLO Allergenen: selderij, 
  mosterd

Bereiding & presentatie: 
1. Maak parelhoenrolletjes (parelhoenfilet - gevogeltegehakt - gegaarde bospaddenstoelen - porto wijn - 
GROENTENMIX GROF).
2. Kruid met KIPKRUIDEN EXTRA MZ APOLLO, De rolletjes vacümeren in een vacuum krimp-, kookzak, 
gaar op 68°C gedurende 60 minuten, koel snel terug.
3. Stoof in de boter de groenten en breng eventueel op smaak met peper en zout, schep over in een gas-
trobak. Bedek met de aardappelschijfjes. Maak van de bloem, boter, PAN ORIENTAL CRUMBMIX, DIPPER 
PARMEZAANS APOLLO, MOSTERD BREUGEL een kruimelmengsel en verdeel over de groentenschotel.
4. Bak in een combi-steamer (RATIONAL: modus 'groenten' ovenproducten 20 minuten) tot de aardap-
pelen gaar zijn, koel snel terug.
5. Voor de saus: vermeng de room, cognac, JUSSAUS CULINAIR en de RODE VRUCHTEN MIX.

FEESTGERECHTEN

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

NAPOLETAANS TONGROLLETJE MET 
TIJGERGARNALEN

Ingrediënten:
• 1,5 l   water
• 20   tongrolletjes gepocheerd
• 10 st  Gamba's 16/20 gevlinderd en 
  gebakken

REJO producten:
• 1 kg  S05550 WITTE WIJNSAUS 
  CULINAIR Allergenen: ei, melk 
• 350 g   S08450 TOMAAT MAISON
  Allergenen: melk, gluten
• 30 g   S05855 VISFUMET CAP
  Allergenen: vis
• 10 g   S06164 VISKRUIDEN MZ APOLLO
  Allergenen: gluten, selderij
• 375 g   POTAT0703 PUREE MAISON
  Allergenen: melk, sulfiet
• 30 g   S10571 PESTO ROSSO (MONTI)
  Allergenen: melk, noten
• 20 g   S07432 AARDAPPELMIX UI 
  BIESLOOK APOLLO
  Allergenen: melk, soja

Bereiding & presentatie: 
1. Meng de WITTE WIJNSAUS, TOMAAT MAISON, VISFUMET CAP, VISKRUIDEN MZ APOLLO en PESTO 
ROSSO koud samen.
2. Breng het water aan de kook, neem van het vuur en meng er de PUREE MAISON onder, breng op smaak 
met de AARDAPPELMIX UI-BIESLOOK APOLLO.
3. Stel de schotel samen, leg de tongrolletjes op een met saus bedekte schotel of verpakking, werk af met 
de puree in torentjes en de scampi’s, werk af met nog een streepje saus over de rolletjes.

Tip: tongrolletjes vacuümgaren? Vries ze kort in (20 minuten), vacuümeer, gaar in de combisteamer op 72°C 
gedurende 20 minuten.

FEESTGERECHTEN
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December is voor de meeste slagers-traiteurs één van de drukste maanden van het jaar. Vermijd zoveel 
mogelijk zorgen. Een goede voorbereiding en gedetailleerde planning geven stress geen kans. Alles valt of 
staat met een uitgebreid draaiboek of uitvoerige checklist. Het is als ondernemer een hele geruststelling 

en je krijgt al een goed inzicht tijdens het afvinken van de checklist. Maak gebruik van een online planning-
programma waar ook al je medewerkers gebruik kunnen van maken, zelfs bij hen thuis en op vrije 

momenten. Niet alles loopt op wieltjes maar je kan vele ongemakken vermijden. Begin dus vroeg uit de 
startblokken te schieten voor je planning en voorzie altijd een plan-B.

 

Hoe organiseer je de drukke  
eindejaarsperiode zonder stress?

ENKELE VOORBEELDEN EN TIPS:
Maak een goede planning… weet wat 
belangrijk is… stel prioriteiten
 Begin tijdig alles te plannen en te 

organiseren, maak een draaiboek of 
een uitvoerige checklist (wie? wat?, 
hoe? ...).

 Door gedane taken af te vinken weet 
iedereen wat hen nog te doen staat. 
Zo zie je in één oogopslag exact wat 
er gerealiseerd is en kan je dit com-
municeren naar de medewerkers.

 Bespreek uw ideeën met je medewer-
kers en laat ze zelf ook ideeën aan-
brengen. 

 Inspraak en verantwoordelijkheid 
geven is belangrijk voor een goede 
teamgeest.

 Bepaal de productiecapaciteit in func-
tie van je aantal personeelsleden, wer-
kruimte, beschikbare tijd…

Tref tijdig de voorbereidende werk-
zaamheden
 Een goede voorbereiding is de helft 

van het werk en zorgt voor minder 
stressmomenten.

 Test altijd met een smaakpanel de 
nieuwe bereidingen en maak een over-
zichtelijke productiefiche, kostprijsbe-

rekening, productetiket op het juiste 
formaat…

 Extra nazicht van machines, appara-
tuur en installaties o.a. voldoende koe-
ling voorzien.

 Controleer de voorraad, vergeet de 
juiste verpakking niet!

 Maak afspraken met je leveranciers, 
plaats tijdig de bestellingen, tijdstip 
van levering…

 Grondstoffen tijdig voorbereiden, bv. 
zoveel mogelijk vacuüm garen, vol-
doende reserve aanleggen…

 Zorg voor extra personeel.

Eindejaarsfolder… onderschat er niet de 
impact van …
 Stel een overzichtelijk productfolder 

en een digitale versie voor je website 
samen zodat de klant deze kan raad-

Maak duidelijke afspraken met de klant 

ü Verwaarloos het ogenblik van de bestelling niet, dan worden immers alle details vastgelegd volgens de 
wensen en verwachtingen van de klant. Neem dus rustig de tijd om alles duidelijk af te spreken zodat er later 
geen discussie is! 

ü Informeer meteen naar elk praktisch detail… adviseer de klant goed bij de productkeuze o.a. prijs, aantal 
personen, doelgroep (hou ook rekening met de smaak en wensen van de kinderen), is er voldoende 
ovenruimte om de gerechten op te warmen?  

ü Bespreek het afhaaltijdstip. 
ü Maak afspraken inzake betaling, laat de klant een voorschot, een waarborg (o.a. leeggoed), volledig bedrag 

betalen. 
ü Maak een uitprint van de bestelling voor de klant… zo kan hij alles nog eens rustig  thuis overlopen. 
ü Controleer nauwkeurig de bestelling met de bestelbon. Laat dit doen door 1 medewerker. 
ü Verhuur evt. vaatwerk, bestek, gourmet-, fondue-, wok-, teppanyaki-, BBQ toestellen, tafellakens, servetten… 
ü De verpakte producten van etikettering met de allergenen, bewaring, gaartijd, opwarmingstemperatuur in de 

oven en andere belangrijke info voorzien.  
ü Het is handig om een allergenenlijst bij het buffet te voorzien of op een elektronische drager. Moet op de 

plaats waar het buffet te koop is of geserveerd wordt kunnen geraadpleegd worden door de koper of gast! 
ü Webshopbestellingen vragen speciale aandacht. 

Kerst en nieuwjaarsperiode om ter origineelst 

ü Zorg voor passende etalage, decoratie… 
ü Lanceer een eindejaarsactie… evt. in samenwerking met het gemeentebestuur en de lokale handelaars.  
ü Laat de klant niet eindeloos wachten, spreek het afhaaltijdstip af = spreiden van de drukte. 
ü Maak het wachten op drukke momenten zo aangenaam mogelijk.  
ü Zorg voor een gezellige sfeer o.a. aangepaste muziek, warmtebron, de kerstman… 
ü Maak een afspraak met de kerstman. Kinderen vinden het leuk om een foto te hebben met de kerstman en 

krijgen graag een vleesje, snoepje, attentie… 
ü Trakteer de klanten met een hapje, drankje (warme glühwein, chocolademelk)… 
ü Voorzie een verwarmde partytent. 
ü Zorg voor een eindejaarskadootje/attentie voor de klant. 
ü Evalueer achteraf alles samen met je team en pas je draaiboek aan tegen volgend jaar.  

 

 

Regel één als het over een klantvriendelijke service gaat: onderschat nooit het belang van de eerste indruk. 
Voor een klant begint die bij het onthaal in je slagerij… 

BEDRIJFSMANAGEMENT VOOR DE AMBACHTELIJKE SLAGER-TRAITEUR
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plegen en zijn keuze maken. 
 Verstuur de eindejaarsfolder tijdig en 

wees er als de eerste bij, zo blijf je de 
concurrenten-collega’s voor!

 Overzichtelijke lay-out in je huisstijl 
o.a. indelen in categorieën (vers vlees, 
vleesproducten, ovenklare gerechten, 
bijgerechten…).

 Stem het eindejaarassortiment af op je 
doelgroep.

 Klanten stellen het op prijs direct de 
juiste samenstelling en de prijs van elk 
voorstel te kennen. 

 Foto’s van gerechten, buffetten of van 
uw specialiteiten geven een concreet 
idee van wat je kunt aanbieden. 

 Voorzie de nodige codes, gewicht, 
portiegrootte en prijs bij ieder product 
= duidelijkheid naar de klant toe = 
snelle bestelafhandeling.

 Hou rekening met allergieën
 Hou rekening met vegetariërs of vega-

nisten.
 Vermeld uiterste besteldatum en dui-

delijke contactgegevens .

Maak duidelijke afspraken met de klant
 Verwaarloos het ogenblik van de 

bestelling niet, dan worden immers 
alle details vastgelegd volgens de 
wensen en verwachtingen van de 
klant. Neem dus rustig de tijd om alles 
duidelijk af te spreken zodat er later 
geen discussie is!

 Informeer meteen naar elk praktisch 
detail… adviseer de klant goed bij de 
productkeuze o.a. prijs, aantal perso-
nen, doelgroep (hou ook rekening met 
de smaak en wensen van de kinde-
ren), is er voldoende ovenruimte om 
de gerechten op te warmen? 

 Bespreek het afhaaltijdstip.
 Maak afspraken inzake betaling, laat 

de klant een voorschot, een waarborg 
(o.a. leeggoed), volledig bedrag beta-
len.

 Maak een uitprint van de bestelling 
voor de klant… zo kan hij alles nog 
eens rustig thuis overlopen.

 Controleer nauwkeurig de bestelling 
met de bestelbon. Laat dit doen door 
1 medewerker.

 Verhuur evt. vaatwerk, bestek, gour-
met-, fondue-, wok-, teppanyaki-, BBQ 
toestellen, tafellakens, servetten…

REDACTIE EN FOTO’S: BERTRAND VANDE GINSTE, ERE VAKLERAAR SLAGERS-TRAITEURSSCHOOL DIKSMUIDE

 De verpakte producten van etikette-
ring met de allergenen, bewaring, 
gaartijd, opwarmingstemperatuur in 
de oven en andere belangrijke info 
voorzien. 

 Het is handig om een allergenenlijst bij 
het buffet te voorzien of op een elek-
tronische drager. Moet op de plaats 
waar het buffet te koop is of geser-
veerd wordt kunnen geraadpleegd 
worden door de koper of gast!

 Webshopbestellingen vragen speciale 
aandacht.

Kerst en nieuwjaarsperiode om ter origi-
neelst
 Zorg voor passende etalage, decora-

tie…
 Lanceer een eindejaarsactie… evt. in 

samenwerking met het gemeentebe-
stuur en de lokale handelaars. 

 Laat de klant niet eindeloos wachten, 
spreek het afhaaltijdstip af = spreiden 
van de drukte.

 Maak het wachten op drukke momen-
ten zo aangenaam mogelijk. 

 Zorg voor een gezellige sfeer o.a. aan-
gepaste muziek, warmtebron, de 
kerstman…

 Maak een afspraak met de kerstman. 
Kinderen vinden het leuk om een foto 
te hebben met de kerstman en krijgen 
graag een vleesje, snoepje, attentie…

 Trakteer de klanten met een hapje, 
drankje (warme glühwein, chocolade-
melk)…

 Voorzie een verwarmde partytent.
 Zorg voor een eindejaarskadootje/

attentie voor de klant.
 Evalueer achteraf alles samen met je 

team en pas je draaiboek aan tegen 
volgend jaar. 

 
Regel één als het over een klantvriende-
lijke service gaat: onderschat nooit het 
belang van de eerste indruk. Voor een 
klant begint die bij het onthaal in je sla-
gerij…
Vergeet er vooral ook niet zelf van te 
genieten! 
Succes!

PS. Heb je zelf nog tips… e-mail ze naar 
bertrand.vandeginste@diksmuide.be we 
zetten ze dan op een forum.

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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RUNDSTOOFPOTJE MET 
OUD BRUGGE-PUREE
Ingrediënten
600 g rundstoofvlees, in gelijke stukken
1 ui
200 g bruine champignons
100 g wilde boschampignons
800 g aardappelen
4 tot 8 raapjes
5 g gedroogd eekhoorntjesbrood
1 el tomatenpuree
150 g geraspte Oud Brugge kaas
200 ml room
2 blaadjes laurier
4 dl runderfond
verse tijm
4 klontjes boter
peper en zout

Feestelijke
eindejaarsrecepten

Recept
Schroei in een stoofpot het stoofvlees goudbruin aan in boter. 
Doe dit niet met te grote hoeveelheden per keer. Zet het 
vlees dat je net gebakken hebt liever even apart. 
Snipper de ui fijn, fruit het in de stoofpot in een beetje boter 
en voeg er dan het vlees terug bij. Kruid met peper, zout en 
laurier. 
Overgiet met lichtjes opgewarmde runderfond en voeg ook 
de tomatenpuree en het eekhoorntjesbrood toe, roer goed. 
Zet een deksel op de pot en laat 1 à 2 uur sudderen op een 
klein vuurtje of tot het vlees mooi uit elkaar valt.
Kook voor de puree je aardappelen gaar (± 20 minuten) in 
gezouten water. Giet ze af en plet ze met een pureestamper. 
Roer er vervolgens 1 klontje boter, de room en de Oud Brugge 
onder. Kruid af met peper en een beetje zout. Zet opzij en 
hou warm.
Stoom de raapjes beetgaar en stoof ze daarna in een klontje 
boter mooi glanzend. Kruid met verse tijm, peper en zout.
Verwarm een klontje boter in een anti-kleefpan en kleur de 
champignons in 3 à 4 minuten goudbruin.
Serveer door een lepel puree op een bord te schikken, schep 
er wat stoofpot bovenop en werk af met de gebakken cham-
pignons en raapjes.
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HAAS VAN BIJ ONS

Ingrediënten
4 hazenruggen
30 g boter om de karkassen aan te stoven
30 g boter om de saus op te werken
30 g boter om de hazenfilets te bakken
2 dl rode wijn
1 ui
1 kruidnagel
1 blaadje laurier
1 takje tijm
1 teentje look
2 el veenbessen
50 ml water + 50 g suiker
2 dl kalfsfond
100 g ganzenvet
6 middelgrote aardappelen
gemalen peper en zout
1/4 kg spruiten

Recept
Snijd de filets van de rug. 
Stoof de karkassen aan in een weinig boter en blus af met de 
rode wijn. Voeg er fijngesneden ui aan toe, de kruidnagel, tijm 
en laurier en fijngesnipperde look. Overgiet met de kalfsfond. 
Laat alles 1 uur sudderen. 
Zeef het mengsel. Werk de saus op met peper en zout en een 
paar klontjes koude boter. 
Schil de aardappelen, snijd ze in gelijke schijven van ongeveer 
2 centimeter en steek er met een vormpje cirkeltjes uit. Plaats 
ze allemaal in een schaal en overgiet met gesmolten ganzen-
vet. Kruid af met peper en zout. Bak de aardappelen gedu-
rende 25 minuten in de oven (200 °C). 
Doe het water en de suiker in een pannetje en gaar de veen-
bessen gedurende 10 minuten. 
Maak de spruitjes schoon, trek de blaadjes uiteen en blan-

cheer ze kort in kokend water. Haal uit en laat schrikken in ijs-
water zodat de groene kleur behouden blijft. 
Laat een klontje boter hazelnootbruin worden en korst de 
filets mooi bruin, kruid met peper en zout. Laat ze nog even 
bakken, aan elke kant 1,5  minuut. 
Haal de filets uit de pan en houd warm onder aluminiumfolie. 
Dresseer: schik de filets op het bord. Schik er de aardappel-
tjes bij, samen met de spruitenblaadjes die gevuld zijn met de 
veenbessen.
Werk af met de saus.

KWARTEL MET AARDPEER

Ingrediënten
4 kwarteltjes
50 g boter
4 takjes tijm
een kl kippenkruiden
1 mespuntje selderijzout
200 g erwtjes
4 el olijfolie
5 wortelen
300 g aardpeer
2 dl kalfsfond
2 el citroenverbena
¼ knolselder
1 teentje look
2,5 dl melk
2 dl kippenbouillon
peper en zout

Recept
Schil voor de crème van knolselder de knolselder, snijd in 
stukjes en gaar in melk samen met het gepeld lookteentje 
gedurende 15 minuten. Mix tot een crème en kruid met witte 

Foto: Heikki Verdurme

Foto: Heikki Verdurme
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RECEPTEN

peper en zout.
Schraap voor de crème van wortelen de wortelen en snijd in 
stukjes. Gaar de wortelen in de kippenbouillon, giet af en 
pureer tot een zalfje. Kruid met peper en zout.
Blancheer de erwtjes kort en warm op in 2 el olijfolie. Kruid 
met peper en zout.
Schil de aardperen en snijd in brunoise. Laat ze even blanche-
ren en bak af in wat olijfolie (2 el). Kruid met peper en zout.
Laat de boter hazelnootbruin worden en korst de kwarteltjes 
aan elke kant bruin. Kruid met kippenkruiden en selderijzout. 
Haal ze uit de pan en schik in een ovenschotel. Voeg een paar 
takjes tijm toe en laat de kwarteltjes verder bakken in de oven 
gedurende 10 minuten op 200°C, haal uit de oven en laat rus-
ten onder aluminiumfolie.
Deglaceer de pan met de kalfsfond en de citroenverbena 
(citroentijm). Laat de fond inkoken en kruid goed af met 
peper en zout.
Versnijd de kwartels (borst en billen). Trek een streep knolsel-
dercrème op het bord. Schik er de kwartelstukjes over met 
daartussen de crème van wortel. Garneer met de erwtjes en 
de blokjes aardpeer. Serveer de saus apart.

RAGOUT VAN HERTENKALF 
MET SCHORSENEREN EN 
VEENBESSEN

Ingrediënten
1,5 kg stoofvlees van hertenkalf
50 g boter
2 wortelen
1 ui
1 seldertakje
2 teentjes look

2 blaadjes laurier
2 takjes tijm
40 g fondant chocolade
1 dl kalfsfond
1 dl rode wijn
1 el graantjesmosterd
2 el confituur van veenbessen
1/2 kg veenbessen
250 g suiker
1/2 kg schorseneren
2 el azijn
1 dl room
1/2 el mosterd
peper en zout

Recept
Laat de boter hazelnootbruin worden en korst het vlees aan 
alle kanten bruin. Kruid met peper en zout.
Snijd de wortel in schijfjes en voeg toe. Snijd de ui in grove 
stukken en voeg toe. Ook de selder kan je in schijfjes snijden 
en toevoegen. Pel en versnipper de look en voeg toe. 
Vervolgens de laurier en de tijm.
Blus met de kalfsfond en de rode wijn. Voeg de graantjes-
mosterd toe.
Plaats een deksel op de pan en plaats in de oven: 2 uur op 
150°C, roer af en toe om. Voeg op het laatst de chocolade en 
de veenbessenconfituur toe.
Laat de veenbessen gedurende een tiental minuten opkoken 
met de suiker.
Maak de schorseneren schoon en schil ze. Laat ruim water 
koken met 2 el azijn. Trek slierten met een dunschiller en laat 
die een tweetal minuten koken in het azijnwater. Giet af.
Laat de room even opkoken en voeg de schorseneren toe, 
samen met de mosterd. Laat een drietal minuutjes sudderen. 
Kruid met peper en zout.
Serveer de stoofpot in een individueel potje, en werk af met 
de veenbessen en de schorseneren.

PARELHOEN MET 
CITROEN EN ROZEMARIJN-
AARDAPPELTJES
Ingrediënten
4 parelhoenbouten
2 citroenen
2 zoete witte uien
2 teentjes knoflook
1 kg bietjes
2 wortelen
1 blaadje laurier
2 kruidnagels
4 lp griessuiker
1 liter gevogeltefond
3 dl witte wijn
800 g vastkokende aardappelen
1 bussel rozemarijn
1 dl olijfolie
peper en zout

Foto: Heikki Verdurme
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Recept
Laat olijfolie heet worden in de pan. Zet de parelhoenbouten 
aan in de olijfolie en kleur aan.
Kraak de laurierblaadjes in 2 (om meer smaak af te geven) en 
voeg toe.
Reinig de bietjes, wortel, ui en knoflook en snijd ze in gelijke 
stukjes. Versnipper de knoflook. Voeg de groenten toe aan de 
bouten, alsook alle kruiden. Bestrooi alles met de suiker en 
blus met de witte wijn en de bouillon. Kruid met peper en 
zout.
Snijd de citroenen in 4 en voeg toe. Gaar de bouten onder 
gesloten deksel op matig vuur.
Wanneer de bouten gaar zijn, schep je ze samen met de 
groenten uit het kookvocht. Kook het vocht in tot sausdikte.
Schil de aardappelen en snijd ze in partjes of in schijfjes.
Verwarm de oven voor op 220°C. Schik de aardappelen in een 
ovenschaal, besprenkel ze met olijfolie en gehakte rozemarijn. 
Bak de aardappelen gedurende 25 minuten in een oven van 
220°C. Kruid met peper en zout en roer regelmatig om.
Serveer de bouten met de saus en de groenten en werk af 
met de aardappeltjes.

HAZENRUGFILET 
MET VIJGENSAUS
Ingrediënten
1/2 groene kool
2 sjalotten
1 teentje look
20 + 50 g boter
peper en zout
4 kleine hazenrugfilets (of 2 grote)
50 g gedroogde champignons
50 g panko of paneermeel

Voor de saus:
4 rijpe vijgen

1 dl rode porto
3 dl wildfond
3 geplette zwarte peperbollen
1 el sterke koffie
30 g koude boter
peper en zout
 
Recept
Snijd de vijgen in stukken en doe ze samen met de porto in 
een kookpot. Plaats op het vuur en laat 10 minuten sudderen. 
Voeg de wildfond en de geplette peperbollen toe en laat 30 
minuten voort sudderen en inkoken op een zacht vuur. Voeg 
de koffie toe en laat het geheel van het vuur infuseren. 
Mix daarna de saus in de blender. Roer dan de koude boter in 
kleine stukjes door de saus en breng op smaak met peper en 
zout.
Maak nu de groene kool schoon en versnijd in fijne reepjes. 
Versnipper de sjalotten en de look en bak even in 20 g boter. 
Voeg de groene kool toe en roerbak de groente. Kruid met 
peper en zout. Laat een 10-tal minuten garen.
Kruid de filets met peper en zout aan beide kanten (zorg 
ervoor dat het vlees een uurtje op kamertemperatuur ligt). 
Mix in een blender de panko met de gedroogde champignons 
tot een poeder. Wrijf de filets aan beide kanten in met dit 
poeder.
 
Laat de 50 g boter hazelnootbruin worden en bak de filets 
krokant. Plaats de pan gedurende 5 minuten in een voorver-
warmde oven van 200°C (Let op de grootte van de filets, hoe 
kleiner en fijner: kortere bereidingstijd!). Haal uit en laat het 
vlees afgedekt wat rusten.
Schep wat saus op een bord, schik er de groene kool bovenop 
en werk af met de hazenrugfilets.

Foto: Heikki Verdurme

Foto: Heikki Verdurme
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“De liefde voor het vak kwam door mijn ouders”, vertelt Louis. 
Zij hebben een slagerij in Sint-Denijs Westrem waar ik in 
opgroeide. Leven en werken in een slagerij kreeg ik met de 
paplepel binnen. Uiteraard hielp ik veel met mijn vader. In 
combinatie met mijn opleiding aan Ter Groene Poorte kon ik 
op mijn achttiende al aardig wat. Ik werkte nog een klein jaar 
bij slagerij Leyse en toen begon ik samen met mijn ouders de 
zaak hier in De Pinte op te bouwen: tegels kiezen, toonbank 
uitwerken, atelier op punt zetten, … Zonder de hulp en de 
ervaring van mijn ouders zou dit niet gelukt zijn op zo’n jonge 
leeftijd, maar ik leer elke dag nog bij en werk goed samen 
met mijn ouders. Ook wat betreft de productie van kant-en-
klare gerechten of speciale vleeswaren. Het zou stom zijn om 
dubbel te produceren als we gewoon een mooie samenwer-
king op touw kunnen zetten en niet ver van elkaar onze zaak 
hebben.”

WELKOM IN DE PINTE
De Pinte is de nieuwe heimat van Louis. Na een jaar kent hij 
de buurt al en de buurt kent hem. “Veel concurrentie is hier 
niet. Er is een traiteur een beetje verderop, maar een echte 
slager hadden ze hier nodig. De eerste maanden waren wel 
hectisch. Iedereen was benieuwd en heette me welkom hier in 
De Pinte. De maanden die daarop volgden, waren meer con-
stant. Je weet wat je moet maken en hoeveel je moet produ-
ceren of inkopen. De klanten komen op vaste basis, dus ik kan 
alleszins niet klagen. Het was een bewuste keuze om 
Keurslager te worden. Als je bij Ter Groene Poorte voor slager 
studeert, weet je dat je opleidig goed is. Met het label van 
Keurslager is dat ook zo. Mijn ouders zijn ook Keurslager, dus 
de keuze was snel gemaakt.”

VLEESETERS
“Ik probeer mijn assortiment ook zo breed mogelijk te hou-
den. Wat altijd wel goed scoort, is spaghettisaus, stoverij en 
vol-au-vent. Ook de braadworsten en vers vlees verkopen 
goed. Ik merk het absoluut niet dat mensen minder vlees 
beginnen te eten. Mijn klanten hier zijn ook een stuk ouder. 
Hier wordt echt nog véél vlees gegeten. Medio september 
had ik nog een barbecue in De Pinte en daar was weinig tot 
geen vraag naar vegetarische producten. Ik heb het wel eens 
geprobeerd met vegetarische burgers, maar dat verkocht 

echt voor geen meter. Ik denk dat mensen nog altijd naar een 
slagerij komen om ‘een goe stukske vlees’ te halen.”

Louis van Wiele starte in het derde jaar op Ter Groene Poorte. 
“We hadden een ‘vree wijs’ TGP-kliekske. Ik heb me daar 
altijd geamuseerd en veel bijgeleerd. De klas schoof ook ieder 
jaar mooi door waardoor we een hechte groep vrienden 
waren. Praktijk was sowieso voor mij het allertofste, maar 
vooral aan mijn specialisatiejaar traiteur heb ik goeie herinne-
ringen. Daar leer je echt de fijne hapjes maken en je niveau 
gaat in een jaar tijd serieus omhoog. Ik kan het aan alle jonge 
slagers aanraden om nog dat jaartje bij te doen. Het is ‘fun’ 
en het sterkt je zeker als toekomstige slager-traiteur.”

CONTACT
Keurslager Louis van Wiele
Baron de Gieylaan
9840 De Pinte
     
   Tekst en foto's: 

Twintig jaar én een eigen zaak in De Pinte 
“Hier wordt echt nog véél vlees gegeten” 

Onze slagers. We moeten ze koesteren, want we lezen en horen het overal: ‘het aantal slagers gaat achteruit’. 
Het doet ons dan ook extra deugd als we nieuws ontvangen over recent afgestudeerde oud-leerlingen die 

de sprong wagen en een eigen zaak starten. Louis van Wiele is amper twintig jaar, maar opende recent 
“Keurslager Louis” in het hartje van De Pinte. 

“IK DENK DAT MENSEN NOG ALTIJD 
NAAR EEN SLAGERIJ KOMEN OM 

‘EEN GOE STUKSKE VLEES’ TE HALEN”

13 november - 24 november 2019 

PERSBERICHT - WEEK VAN DE SMAAK

Week van de Smaak @ TGP 
 
Officieel start op 14 november de Week van de Smaak, iets wat we bij Ter Groene Poorte niet 
onopgemerkt voorbij kunnen laten gaan. Meer nog, wij starten een dagje eerder en dat heeft 
alles te maken met een doe-workshop in onze Slagerijschool. We bundelen graag even de 
activiteiten die plaats zullen vinden. Als pers bent u uiteraard overal welkom om even een kijkje 
(en een foto) te nemen. Materiaal kan - indien gewenst - ook aangeleverd worden.
 
Workshops slagerij 
Op woensdag 13 november kunnen leerlingen die in het vijfde of zesde leerjaar zitten  
kennis maken met het beroep van slager-traiteur. Tijdens creatieve workshops leren ze zelf een 
handgemaakte frikandel en een worstenbroodje maken. Tussen 13u30 u. en 15.30u. zijn de 
leerlingen aan het werk in onze Slagerijschool. Op die manier hopen we de kinderen te  
enthousiasmeren voor het mooie beroep van slager-traiteur.  
 
Directie achter de kookpotten 
Op donderdag 14 november starten we met de officiële opening van de week van de smaak 
op Ter Groene Poorte. De directie opent, samen met het beleidsteam van de school, De Week 
van de Smaak. Daarvoor trekken ze de koksmutsen aan in de grootkeuken en serveren ze de 
maaltijd in Het Fornuis. Op die manier kunnen de chefs van van de grootkeuken die middag 
even de koksmuts afzetten en mee genieten van de maaltijd. Als dank voor het dagelijks ver-
zorgen van heerlijke en gezonde maaltijden, wordt het grootkeukenteam op het einde van de 
dienst in de bloemetjes gezet. (beste persmoment - tussen 11u en 12u.) 
 
Geen barbecue, maar barbacoa 
Op vrijdag 15 november voorziet de grootkeuken een kleurrijk bord voorzien van verschillende 
groenten die in de zaal geroosterd worden met een Barbacoa (denk Green Egg). Beleving en 
koken hand in hand dus. De grootkeuken zet al jaren in op een gezonder eetpatroon met meer 
en gevarieerde groenten op het bord en brengt dit nu op spectaculaire wijze de zaal binnen.  
 
Vegan als trend
Van 14/11/2019 tot en met 24/11/2019 staan de lessen van de specialisatiejaren in
de bakkerijschool in het kader van de vegan trend. Er zijn dagelijks proeverijen met
uitleg in de bakkerijwinkel en er wordt gezorgd voor een aantrekkelijk aanbod van
overheerlijke vegan- en andere patisserieproducten in de bakkerijwinkel, met speciale
promoties uitgewerkt door onze leerlingen.
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OPLEIDING

Female power in de slagerij

tijklessen vallen echt super mee. We 
zitten hier in een nieuwe slagerijschool 
waar we met moderne apparatuur 
mogen werken. Het ruwe werk schrikt 
mij absoluut niet af. Uitbenen en ver-
snijden, we leren de kneepjes van het 
vak snel aan. In onze klas zitten nu drie 
meisjes. Het bewijs dat slagerij niet 
alleen een beroep is voor jongens. We 
staan ons mannetje (lacht).”

Meisjes in de slagerijschool, het lijkt wel een oase in de woestijn. Ze zijn er, maar je moet goed zoeken. Wij 
zochten en vonden Debby Wittevrongel en Julie Verhiest, geen fata morgana, maar jonge dames uit vlees en 
bloed. Debby startte in september in het vijfde technische, als een postsecundaire leerling. Julie stapte uit de 

eerste graad over naar het derde jaar technische slagerij. Twee bewuste keuzes. 

DEBBY WITTEVRONGEL 
“Ik ben eigenlijk opgegroeid tussen de 
dieren (lacht). Mijn papa is veehande-
laar. Hij koopt en verkoopt dieren. We 
hebben ook een slachthuis. Ik besloot 
na de landbouwschool om toch nog 
een postsecundaire opleiding tot slager 
te volgen omdat ik hoop om later een 
hoeveslagerij te beginnen bij de zaak 
van mijn papa. Vlees heeft altijd een rol 
gespeeld in mijn leven. Als ik hier nu in 
de praktijklessen werk, is het mij hele-
maal niet vreemd. Integendeel, die 
praktijklessen vind ik het meest interes-
sant. Uitbenen en vers vlees versnijden, 
het hoort misschien niet bij de percep-
tie van een wat een meisje tof vindt, 
maar ik kan me er echt in uitleven. Ik 
ben nu pas een maand op school hier, 
maar het is helemaal mijn ding. 
Aangezien ik een postsecundaire leer-
ling ben, krijg ik ook meer praktijkles-
sen om sneller dingen aan te leren. Ik 
volg lessen met de leerlingen van het 
vijfde en het zesde jaar en kan zo snel-
ler de skills onder de knie krijgen. 
Misschien volg ik later nog een extra 
jaartje traiteur om sterker te staan in 
bereidingen.”

“UITBENEN EN VERS 
VLEES VERSNIJDEN, 

HET HOORT MISSCHIEN 
NIET BIJ DE PERCEPTIE 

VAN EEN WAT EEN MEISJE 
TOF VINDT, MAAR IK KAN 

ME ER ECHT IN UITLEVEN”

JULIE VERHIEST 
“Ik ben al op Ter Groene Poorte van het 
eerste jaar. Tof om alle praktijkmodules 
te doorlopen, maar ik wist al dat het 
voor mij slagerij zou worden. Mijn oom 
heeft een bedrijf dat handelt in kalfjes 
en van kleins af aan hielp ik mee waar 
ik kon. Ik verzorgde de dieren en gaf ze 
te eten. Misschien dat ik het bedrijf 
later wel verder wil zetten, maar eerst 
focus ik mij op mijn studies. De prak-

“IN ONZE KLAS ZITTEN 
NU DRIE MEISJES. 

HET BEWIJS DAT SLAGERIJ 
NIET ALLEEN EEN BEROEP 

IS VOOR JONGENS”

    
 Tekst en foto's: 13 november - 24 november 2019 

PERSBERICHT - WEEK VAN DE SMAAK

Week van de Smaak @ TGP 
 
Officieel start op 14 november de Week van de Smaak, iets wat we bij Ter Groene Poorte niet 
onopgemerkt voorbij kunnen laten gaan. Meer nog, wij starten een dagje eerder en dat heeft 
alles te maken met een doe-workshop in onze Slagerijschool. We bundelen graag even de 
activiteiten die plaats zullen vinden. Als pers bent u uiteraard overal welkom om even een kijkje 
(en een foto) te nemen. Materiaal kan - indien gewenst - ook aangeleverd worden.
 
Workshops slagerij 
Op woensdag 13 november kunnen leerlingen die in het vijfde of zesde leerjaar zitten  
kennis maken met het beroep van slager-traiteur. Tijdens creatieve workshops leren ze zelf een 
handgemaakte frikandel en een worstenbroodje maken. Tussen 13u30 u. en 15.30u. zijn de 
leerlingen aan het werk in onze Slagerijschool. Op die manier hopen we de kinderen te  
enthousiasmeren voor het mooie beroep van slager-traiteur.  
 
Directie achter de kookpotten 
Op donderdag 14 november starten we met de officiële opening van de week van de smaak 
op Ter Groene Poorte. De directie opent, samen met het beleidsteam van de school, De Week 
van de Smaak. Daarvoor trekken ze de koksmutsen aan in de grootkeuken en serveren ze de 
maaltijd in Het Fornuis. Op die manier kunnen de chefs van van de grootkeuken die middag 
even de koksmuts afzetten en mee genieten van de maaltijd. Als dank voor het dagelijks ver-
zorgen van heerlijke en gezonde maaltijden, wordt het grootkeukenteam op het einde van de 
dienst in de bloemetjes gezet. (beste persmoment - tussen 11u en 12u.) 
 
Geen barbecue, maar barbacoa 
Op vrijdag 15 november voorziet de grootkeuken een kleurrijk bord voorzien van verschillende 
groenten die in de zaal geroosterd worden met een Barbacoa (denk Green Egg). Beleving en 
koken hand in hand dus. De grootkeuken zet al jaren in op een gezonder eetpatroon met meer 
en gevarieerde groenten op het bord en brengt dit nu op spectaculaire wijze de zaal binnen.  
 
Vegan als trend
Van 14/11/2019 tot en met 24/11/2019 staan de lessen van de specialisatiejaren in
de bakkerijschool in het kader van de vegan trend. Er zijn dagelijks proeverijen met
uitleg in de bakkerijwinkel en er wordt gezorgd voor een aantrekkelijk aanbod van
overheerlijke vegan- en andere patisserieproducten in de bakkerijwinkel, met speciale
promoties uitgewerkt door onze leerlingen.
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Op 1 oktober 2019 openden Sarah en Dirk Dupont hun nieuwe 
vestiging op bedrijventerrein.

De Pluim te Zwevegem. De nieuwbouw is het walhalla voor 
iedereen, particulier of professional, die gepassioneerd bezig is 
met voeding. De detailhandel en de groothandel werden 
samengevoegd tot Dupont Professional Food Equipment.

De nieuwe vestiging is vlot bereikbaar via de Kortrijkse R8 en 
de E17 en ligt in de schaduw van de 4 windmolens van Evolis. 
Met zijn 7500 vierkante meter is het perceel driemaal zo groot 
als de vroegere locatie in Kortrijk.

De ruime oppervlakte biedt het bedrijf de mogelijkheid om een 
nog ruimer assortiment aan professioneel materiaal uit te stal-
len. Naast de imposante roodgeschilderde inkom, zijn de eye-
catchers van de nieuwe vestiging het professionele kookeiland 

en de gezellige binnentuin die meermaals per jaar zullen 
gebruikt worden voor workshops, kookdemonstraties en culi-
naire events voor particulieren en professionals.

De speciaal op maat ontworpen rekken met houten leggers 
brengen overzicht en warmte in het gebouw.

‘Om een onderscheid te maken in de communicatie naar de 
klanten, profileren we ons naar onze particuliere klanten wel als 
Dupont Foodie en komen we naar onze professionals naar bui-
ten als Dupont Pro’, aldus Sarah. 

De nieuwe zaak geeft een hernieuwd elan, zo merkt ook stich-
ter Dirk Dupont.

De redactie wenst Sarah en Dirk heel veel succes met deze 
nieuwe uitdaging.

Dupont opent nieuwe vestiging in Zwevegem en 
wordt Dupont Professional Food Equipment
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W W W . B O S S U Y T S H O P I N T E R I O R S . B E
Boucherie Delicates, Oostrozebeke

5614-2019_BOSSUYT_ADV_85x190_Slagerij_Delicates_FR.indd   1 17/09/19   09:36

15e festival van het varkentje!
In het kader van de promotiecampagne ‘Belgisch varkensvlees’ nodigen de leerlingen en vakleraars 

van de Slagers-traiteursschool - Diksmuide – GO! u vriendelijk uit op het:

Maandag 3 februari 2020 om 19:00
Grootse happening met alle delicatessen van het varkentje

"Eerbetoon aan meesterkok Jean Berquin"
 

Dit festival is mede georganiseerd door de Orde van Meesterkok van België
Aan het fornuis: Geert Van Hecke "Karmeliet ***" - "Zet'joe* - "Refter" , Franky Vanderhaeghe "Hostellerie Saint Nicolas **", 

Lieven Demeestere "Arenberg *", Rudy Pattyn "La boule de glace", Rudy Devolder, Frans Saint Germain ‘Père et mère’,  
Tim Saint Germain "Salons Saint Germain".

m.m.v. VLAM - Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing en Hotelschool Ter Duinen Koksijde. 

GO! - TA - Slagers-traiteursschool Diksmuide zal haar medewerking verlenen aan  
deze grandioze culinaire happening met alle delicatessen van het varkentje  

 
Een avond vol verrassingen... om niet te missen

 

€ 72,00 /pers. All In ! 
vooraf reserveren > Salons Saint Germain Diksmuide > alleen via Tel. 051.50.25.20



34 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 

WEDSTRIJD

Ter gelegenheid van de 
vakbeurs Saveurs et Métiers 
2020 te Namen, organiseert 
de vzw « DE BELGISCHE 
BEENHOUWERIJ » op zondag 
26 januari 2020 een nationale 
vakwedstrijd met als thema 
droge worsten. In dit nummer 
publiceren wij het reglement en 
het inschrijvingsformulier voor 
deze vakwedstrijd met als doel 
de creativiteit van de vakman te 
stimuleren en het ambachtelijk 
slagersberoep te ondersteunen. 

REGLEMENT
ARTIKEL 1: 
Deze vakwedstrijd, georganiseerd door de 
vzw « De Belgische Beenhouwerij » met 
de steun van de Koninklijke Landsbond 
der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteur 
van België, Apaq-W en de vakbeurs 
Saveurs et Métiers, is opengesteld voor 
alle ambachtelijke slagers, lid van de 
Koninklijke Landsbond der Beenhouwers, 
Spekslagers en Traiteurs van België waar-
van de hoofdzetel gevestigd is in de 
Houba de Strooperlaan, 784 bus 6 te 1020 
Brussel.

ARTIKEL 2:
De wedstrijd 2020 is ingedeeld in 4 
rubrieken: 
1. Klassieke gerookte gedroogde worst 

(type Ardense worst BGP = 
Beschermde geografische aanduiding)

2. Originele gerookte droge worst
3. Niet gerookte klassieke droge worst 

(type Franse worst puur varkensvlees) 
4. Originele niet gerookte droge worst 

Droge worst: Rauw en gefermenteerd 
gezouten vleesproduct, waarbij de bewa-

ring in omgevingstemperatuur verzekerd 
is door een voldoende zoutgehalte .

Rubriek 1: Klassieke gerookte droge 
worst: 
Voor deze rubriek mogen enkel de vol-
gende ingrediënten gebruikt worden:
- varkensvlees, varkensvet ,rundvlees 
- natuurlijke darmen, collageen, Naturin 
poreuze darm
- peper, nootmuskaat, look, sjalotten, lau-
rier, tijm, kruidnagel, jeneverbessen, 
afbreekbare suikers, startcultuur, bindmid-
del, rode wijn, cognac, rum, natuurlijk 
gerookt ( Verplicht) 

Het gerookt product wordt gepresenteerd 
in darmen, heeft een minimum eindge-
wicht van 500 gr., een diameter van ten-
minste 8 cm en een korrel van tenminste 
5 mm.

Rubriek 2: Originele gerookte droge 
worst
Voor deze rubriek is er geen opgelegde 
lijst met ingrediënten. De enige verplich-
ting bestaat er in een gezouten, gefer-
menteerd en gerookt vleesproduct te pre-

REGLEMENT  
« VAKWEDSTRIJD DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 2020 » 

THEMA: « DROGE WORSTEN »
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senteren. Er wordt geen kaliber opgelegd, 
geen opgelegde korrel, geen verplichte 
afvulling. In deze vrije rubriek krijgt de 
creativiteit een vrije loop.

Rubriek 3: Niet gerookte klassieke droge 
worst
Voor deze rubriek mogen enkel de vol-
gende ingrediënten gebruikt worden: 
- varkensvlees, varkensvet, rundvlees, 
- natuurlijke darmen, collageen, Naturin 
poreuze darm
- peper, nootmuskaat, look, sjalotten, lau-
rier, tijm, kruidnagel, jeneverbessen, 
afbreekbare suikers, melkzuurbacteriën, 
bindmiddel, rode wijn, cognac, rum, 
natuurlijke Fleur de sel (Verplicht) 

Het gezouten product wordt gepresen-
teerd in darm, heeft een minimum eindge-
wicht van 300 g, een diameter van ten 
minste 5 cm en een korrel van ten minste 
5 mm.

Rubriek 4: Originele niet gerookte droge 
worst 
Voor deze rubriek is er geen opgelegde 
lijst met ingrediënten. De enige verplich-
ting bestaat er in een gezouten, gefer-
menteerd en gerookt vleesproduct te pre-
senteren. Er wordt geen kaliber opgelegd, 
geen bepaalde korrel, geen verplichte 
afvulling. In deze vrije rubriek krijgt de 
creativiteit een vrije loop. 

ARTIKEL 3:
De deelnemer moet op zijn minst 1 kg van 
het product per categorie indienen om 
een correcte beoordeling mogelijk te 
maken.

Alle ingediende producten moeten verge-
zeld zijn van een ANONIEME technische 
fiche waarop de naam van het product 
alsook de lijst met ingrediënten en allerge-
nen die het product bevat, vermeld moe-
ten worden. De producten moeten tevens 
het volgnummer toegekend door de orga-
nisator vermelden.

De producten worden volledig anoniem 
voorgesteld aan de jury en bij ontvangst 
wordt nagegaan of ze voldoen aan de 
regels van de wedstrijd en de geldende 
Belgische wetgeving.

Zij moeten persoonlijk bereid zijn door de 
deelnemer of een personeelslid.

In geval van inbreuken op het reglement 
of op de wetgeving dienaangaande zal de 

inzending geweigerd worden en niet 
beoordeeld worden door de jury. De voor-
zitter van de jury beslist dienaangaande. 
In voorkomend geval worden de inschrij-
vingsgelden niet terugbetaald. 

ARTIKEL 4: 
Het maximum toegelaten aantal produc-
ten per deelnemer is beperkt tot 6 voor 
de 4 rubrieken samen. Deze 6 producten 
kunnen de 4 rubrieken dekken of in één of 
meerdere rubrieken worden ingeschreven. 

ARTIKEL 5:
De producten moeten ten laatste afgege-
ven worden op zondag 26 januari 2020 
tussen 9u00 en 10u30 op het volgende 
adres: Rue des Souchets porte D, 5000 
Salzinne. Indien nodig kan Mr. MARTIN 
Kévin (0476/604 501) gecontacteerd wor-
den. 

Producten die niet tijdig afgeleverd wor-
den, kunnen geweigerd worden door de 
jury.

ARTIKEL 6:
De producten kunnen opgehaald worden 
tussen 18 en 19 uur op de dag van de 
wedstrijd. De teruggenomen producten 
mogen niet meer in het circuit van de 
voedselketen gebracht worden. De pro-
ducten die niet om 19 uur opgehaald wer-
den worden eigendom van de organisatie 
en op het einde van de dag verdeeld 
onder liefdadigheidsinstellingen, ofwel 
vernietigd.

ARTIKEL 7:
De inschrijvingskost bedraagt 30 € voor 
het eerste ingeschreven product, voor elk 
bijkomend product bedraagt de inschrij-
vingsprijs 12 €. Het maximum inschrij-
vingsbedrag per kandidaat bedraagt 
90,00 € voor een maximum van 6 pro-
ducten (deze bedragen zijn BTW inbegre-
pen). Een factuur (voor voldaan) zal aan 
elke deelnemer bezorgd worden. De deel-
nemingskosten dienen vereffend te zijn 
voor 15 december 2019 op rekeningnr: 
BE74 0017 1573 6707 van de vzw « DE 
BELGISCHE BEENHOUWERIJ » met ver-
melding: wedstrijd DE BELGISCHE 
BEENHOUWERIJ 2020, de naam van de 
deelnemer en het aantal producten. De 
deelnemers ontvangen een nummer voor 
elk product dat ze betaald hebben. Dat 
nummer moet stevig vastgemaakt worden 
aan het product. De deelnamekosten wor-
den niet teruggestort in geval van niet-
deelname.

ARTIKEL 8:
De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 
26 januari om 17 uur. Alle deelnemers wor-
den daartoe uitgenodigd op de stand van 
de Koninklijke Landsbond der 
Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs 
van België. De winnaar van elke rubriek 
ontvangt een aandenken. De ambachtelij-
ke slager die het beste gemiddelde 
behaalt in de 4 categorieën samen, wint 
de beker van de Landsbond des 
Beenhouwers. De winnaar van de prijs 
voor creativiteit en originaliteit ontvangt 
de beker van de vakbeurs « Saveurs et 
Métiers »

ARTIKEL 9:
De jury, bestaande uit experten, zal de 
producten als volgt beoordelen: smaak en 
geur: 60 punten, textuur en snijbaarheid: 
20 punten, visueel aspect: 20 punten. 
Voor de originele droge worsten worden 
20 punten extra gegeven voor originaliteit 
en creativiteit. Alle producten met min 
90% van de punten ontvangen een gou-
den diploma, zij met min 80% krijgen een 
zilveren diploma en de producten die 
minimum 70% behalen, ontvangen een 
bronzen diploma. De diploma’s worden 
per post overgemaakt aan de deelnemers 
na de wedstrijd. 

ARTIKEL 10: 
In geval van discussie of betwisting kan 
enkel de organisator klachten aanvaarden 
en behandelen. Door uw deelname aan de 
vakwedstrijd verklaart u zich akkoord met 
het reglement van deze wedstrijd
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 
« VAKWEDSTRIJD BELGISCHE BEENHOUWERIJ 2020 » 

Ter gelegenheid van het salon Saveurs et Métiers 2020 welke doorgaat van 26 tot 28 januari 2020 te Namen, organiseert de VZW De 
Belgische Beenhouwerij een vakwedstrijd met als thema: Droge worsten. 

Hieronder publiceren wij het inschrijvingsformulier van deze vakwedstrijd die georganiseerd wordt op 26 januari 2020.

Deze wedstrijd wordt ingericht voor de leden van de Koninklijke Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en traiteurs van België. 

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

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

Vertegenwoordiger van de beenhouwerij: .....................................................................................................  

Adres:  ...........................................................................................................................................................................  

Lidnummer: .................................................................................................................................................................  

Aantal hieronder ingeschreven producten:  ..................................................................................................  

Het inschrijvingsrecht bedraagt € 30 voor het eerste product en € 12 voor elk bijkomend product  
(maximum € 90 per deelnemer voor 6 ingeschreven producten).
 
Het verschuldigde bedrag moet voor 15 december 2019 gestort worden op het rekeningnummer: BE74 0017 1573 6707 op naam van de 
VZW De Belgische Beenhouwerij met de vermelding van “wedstrijd VZW De Belgische Beenhouwerij, de naam van de deelnemer en het 
aantal producten”.

Het inschrijvingsformulier moet via de post verzonden worden naar de Koninklijke Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en traiteurs 
van België, Houba de Strooperlaan nr. 784 bus 6 te 1020 Bruxelles of via fax op het nr. 02/736.64.93 of via e-mail naar info@landsbond-
beenhouwers.be

Naam van het product Categorie Te betalen

1 2 3 4

     30,00 € 

     12,00 € 

     12,00 € 

     12,00 € 

     12,00 € 

     12,00 € 

Datum en handtekening: ................................................................................................................................TOTAL: .....................................  

Betaling van het inschrijvingsgeld leidt tot de stilzwijgende en volledige aanvaarding van het wedstrijdreglement gepubliceerd in het 
vakblad De Belgische Beenhouwerij.

In geval van betwisting is alleen de organisator bevoegd om alle klachten en geschillen te behandelen.



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% !

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 najaar 2020

avondopleiding 'slager-spekslager' start september 2020 - 3 jaar - Kortrijk

voltijdse dagopleiding 'slager-spekslager'
start september 2020 - 1 jaar - Kortrijk
1,5 dagen/week campusleren en 3 dagen/week werkplekleren

BBQ Masters: Vegetarisch
Verdiep je in een aantal aanvullingen op het traditionele  
vlees- of vis-BBQ-menu.

start ma 16 mrt ‘20 - 1 avondsessie - € 75,00 - Brugge

BBQ Masters: Nordic cooking / open vuur
We gaan aan de slag met de basis: het vuur. Met diverse toestellen zoals 
een bakplaat op een CorTenstaal basis, een driepoot met grillroosters, 
maar ook met skillets en Dutch Ovens …

start ma 15 juni ‘20 - 1 avondsessie - € 75,00 - Brugge

Verkoopklare gerechten voor de slager
We bekijken echte verkoopsklassiekers en maken ze met een nieuwe 
invloed klaar.

start voorjaar 2020 - 4 avondsessie - € 240,00 - Kortrijk

Artisanale bewaringstechnieken
Oude bewaartechnieken zoals pekelen, opleggen in azijn, konfijten e.d. 
worden in de actuele gastronomie opnieuw gebruikt, zij het met enkele 
nieuwe invullingen.

start voorjaar 2020 - 2 avondsessie - € 150,00 - Kortrijk

Korte opleidingen voorjaar 2020

191108-001 SW HOV Belgische Beenhouwerij sdec19-A4.indd   1 8/11/19   10:30



RECEPTEN
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Tasty 
Energy THAI BEEF THAI BEEF 

POKE BOWL/QUINOAPOKE BOWL/QUINOA
recept voor 20 personenQuinoa

  Low carb !

CEASAR IN A JARCEASAR IN A JAR
ITALIAN STYLEITALIAN STYLE

recept voor 20 personen

Brain 
Beauty

1 kg Biefstuk

2 kg Gekookte quinoa

½ kg Wortel fijngeraspt

1/2 kg Spitskool in julienne

1/2 kg Komkommer of green papaya in julienne

Platte peterselie

Verstegen Gomasio Curry

voor de dressing:

60 g Verstegen Kumar’s Wokpaste Vietnam
40 ml Limoensap

5 ml Sesamolie 

Verstegen Sambal Oelek 

Verstegen Konstante Pezo 

Mogeli jke extra’s

Spicy borrelmix

Dressing of Sambal Oelek

Koriander of kerstomaatjes

Kruid de biefstuk met de Konstante Pezo en 

bak krokant/saignant. Laat afkoelen. 

Maak de dressing en meng met de Kumar’s 

Wokpaste Vietnam/limoensap/sesamolie en 

Sambal Oelek. Snijd de biefstuk in dunne plakjes 

en meng met de groentjes en de dressing. 

Werk af met platte peterselie en borrelmix. 

Serveer met extra Sambal Oelek of dressing. 

Borrelmix: meng zaden en/of noten, 

bak even op en kruid met Gomasio Curry.

Voor de liefhebbers: laat de mensen naar smaak 

zelf afwerken met koriander. 

1 kg Gebakken kip met Verstegen Kipkruiden 
(bij voorkeur aan het spit gebakken en geplukt)

Sucrine

Kerstomaat

Sugar snaps

Pitten & zaden geroosterd

Verstegen Gomasio Black Lampong Pepper of

Verstegen Gomasio Classic
Olijfolie

Parmezaanse kaas                                                                                                                                  

Verstegen Spicemix del Mondo la Spezia 

voor de dressing:

20 eetlepels mayonaise

5 stuks gezouten ansjovis

4 eetlepels EDIKS Mild Vinegar Lemon of 

EDIKS Mild Vinegar Shallot
4 koffielepels mosterd

Verstegen Fruit Pepper Lemon  of 

Verstegen Chilies gemalen 

Verstegen Deens piramide rookzout

Mix alle ingrediënten voor de dressing glad tot 

een mooie egale dressing. Snijd de tomaatjes in 

partjes en meng met Spicemix del Mondo la Spezia 

en olijfolie. Start met de dressing onderaan de jars, 

zo blijft alles knapperig. 

Ansjovis bevat 
veel omega 3 
en magnesium!

Bouw op in laagjes:

1. dressing

2. sucrine

3. tomaatjes

4.  kip

5.  sugar snaps

6.  pitten & zaden 

7.  sucrine

8.  parmezaansnippers

9.  pitten & zaden gekruid met Gomasio 

10.  Fruit Pepper Lemon    

11.  werk af met gegrilde toast 

 of met croutons

 Knapperige 
pitten & zaden



Verstegen Gomasio
We leven en eten steeds bewuster. Een trend die u als chef waarschijnlijk dagelijks om u 
heen ziet. Het gebruik van minder zout is daar zeker 1 van. Geïnspireerd door deze trend 
keken wij naar de gebruiken van de gezondste en langstlevende bevolking te wereld: de 
Japanse. Het resultaat? Gomasio, een serie producten om uw gerechten perfect 
op smaak te brengen/te boosten. Maar dan met veel minder zout. Gomasio is 
een smaakvol bewijs dat gezond ook echt lekker kan zijn!

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

Gomasio Black Lampong Pepper
De Gomasio Black Lampong Pepper omvat alle eigenschappen van  
de Gomasio Classic, maar is versterkt met zwarte Lampong peper.

Door het drogen (branden) in de hete zon krijgt de zwarte peper zijn typische diepe/
aromatische smaak. Het stimuleert de spijsvertering en het centrale zenuwstelsel 
/ bevordert de werking van de lever en de alvleesklier. Daarnaast is zwarte peper 
essentieel voor de werking van kurkuma in het lichaam.

De nootachtige smaak van sesam en de frisse toets van koriander worden  
ondersteund door het warme aroma van zwarte peper. De Gomasio krijgt  
daardoor een extra dimensie. Het is warm, kruidig, fruitig en pikant. 

Bij het kruiden met de Gomasio Black Lampong Pepper krijgen alle andere smaken 
in een gerecht een natuurlijke boost. Zelf ervaar je al snel een warm en rond 
mondgevoel. Kan dagelijks gebruikt worden om gerechten extra smaak te geven.

Toepassingen: 
• De Gomasio Black Lampong Pepper is omwille van de warme, volle smaak  
 een smaakbooster voor allerlei soepen, salades, sauzen en stoofpotjes.
• Een topper in combinatie met sojasaus.
• Heerlijk in hartige smoothies.
• Broodjes en panini’s.
• Garnalen-, kaas- en vleeskroketten krijgen een veel diepere smaak.
• Probeer ook eens op frietjes en gepaneerde gerechten.
• Groenten (gekookt, gegrild of gebakken).
• Op tafel een potje olijfolie samen met een potje Gomasio Black 
 Lampong Pepper om brood in te dippen. 
• Gomasio Black Lampong Pepper is te gebruiken als gezonde en 
 verfijnde variant van het klassieke peper en zout. 

Verstegen_BB_A4_NL.indd   1 8/11/19   13:12

THAI BEEF THAI BEEF 
POKE BOWL/QUINOAPOKE BOWL/QUINOA

recept voor 20 personen

Brain 
Beauty
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INFORMATIEF

BIOFILM: 
BRON VAN BESMETTINGEN
Listeria, E.coli, Salmonella en co.

WAT IS EEN BIOFILM?
Een biofilm is een verzameling van bacteriën die een 
beschermende matrix ontwikkelen, waardoor ze extreem 
resistent zijn tegen reiniging en ontsmetting. Het gaat dus 
om een ernstige bron van besmetting in uw bedrijf.

WAAR KOMT BIOFILM VOOR?
De biofilm is het hoofdkwartier van de bacteriën! 99% van de 
bacteriën leven in de vorm van biofilms. Ze komen dus meer 
voor in de vorm van een biofilm dan als planktonische cellen 
(vrij levende bacteriën). 

Een biofilm ontwikkelt zich overal waar hij een gezellig nest 
kan maken! Spleten, hoeken, beschadigd gereedschap, smal-
le gaatjes, ... of slecht gereinigde oppervlakken zijn echte 
bacteriële voedselopslagplaatsen. Opgelet voor vastgekoekte 
organische resten!

DE ONTWIKKELINGSCYCLUS VAN DE BIOFILM 
Een biofilm vormt zich op basis van een kleine groep bacte-
riën rond een feestmaal: organische resten. Bacteriën ontwik-
kelen een matrix om aan het oppervlak te blijven kleven en 
zich te beschermen. (1) Zodra ze goed geïnstalleerd zijn in 
hun nest, vermenigvuldigen ze zich (2 en 3). 

Als de bacteriën zich krap beginnen te voelen, is het tijd om 
de kolonie uit te breiden! De biofilm laat zijn troepen vrij om 
nieuwe ruimtes te veroveren (4). Een biofilm is dus een con-
stante bron van besmetting door het onvoorspelbaar vrijko-
men van bacteriën.

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

WELKE BACTERIËN ZITTEN IN BIOFILMS?
Meer dan 80% van de bacteriën kunnen een biofilm aan-
maken. De meest voorkomende bacteriën die biofilms 
aanmaken in de atelier zijn: Listeria monocytogenes, 
Salmonella spp, Escherichia coli, Campylobacter spp.  
Een biofilm kan verschillende soorten bacteriën bevatten, 
maar ook virussen, fagen, gifstoffen, .... iedereen is 
welkom.

WAT ZIJN DE BESMETTINGSRISICO’S?
Het besmettingsrisico hangt af van de rijpheidsgraad van 
de biofilm. Een jonge biofilm kan gemakkelijker worden 
verwijderd dan een rijpe biofilm. Die laatste is moeilijker 
te behandelen en breidt zich eerder uit door bacteriën te 
verspreiden. Dat is het begin van een besmetting!

IS ONTSMETTING VOLDOENDE?
Neen! De functie van de biofilm is net het beschermen 
van de bacteriën tegen aanvallen van buitenaf. In een 
biofilm is een bacterie dus 1000 X resistenter tegen 
kiemdodende middelen.

HOE EEN BIOFILM VERWIJDEREN?
De traditionele reinigings- en ontsmettingsmethodes  
volstaan niet om een biofilm te verwijderen. Alleen  
enzymatische reiniging kan de meest resistente matrices 
afbreken!

HOE DE ONTWIKKELING VAN EEN BIOFILM 
VOORKOMEN?
Een goede reflex = enzymen + beredeneerde en gecon-
troleerde ontsmetting. Pas een ‘zero risk’-preventieplan 
toe voor een optimale gezondheidsveiligheid. Dat is een 
efficiënte methode waarin gepatenteerde formules wor-
den toegepast om de biofilm op te lossen.



- 10%
vanaf 500€* 

- 15%
vanaf 800€* 

- 20%
vanaf 1.200€* 

- 25%
vanaf 2.000€*   

Geniet nu van 
onze winter-

promoties

PROMO

Uw hygiëne expert !

* Korting op het totaal van de bestelling afgetrokken van de netto aankoopprijs 
(= netto aankoopprijs excl. BTW, kortingen afgetrokken). Geldig op alle leveringen 
tussen 15/11/2019 en 31/12/2019.



PARTNERLIJST
PARTNER CONTACT KORTING

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

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

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

BARO

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

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

www.baero.com

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

50% korting op montage bij aankoop compleet verlichtingsplan

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

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

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

Slagersactie via bon in De Blegische Beenhouwerij

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

15% korting op de ganse cataloog

CASHFREE Contactpersoon : 
Ken Vannerum
+32 498 16 07 22
ken@cashfree.be

Cashfree geeft aan de leden van de Landsbond de meest competitieve 
transactiekosten op de markt. Tevens worden geen activatiekosten 
noch maandelijkse kosten aangerekend. Ten slotte kunnen de leden van 
de landsbond op verzoek genieten van een gratis joint sociale media-
campagne ter waarde €100.

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

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

DANIS Klaas Gruyaert 
0479 72 29 30

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

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

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

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

5% korting op factuur van uitgevoerde werken

DIBAL Guus Mertens
09/369 90 45
guus.mertens@dibal.be

Slagersactie weegschaal ijken

DUPONT

DUPONT
NV • SA

like us!
www.facebook.com/dupontnv

                        GEBRUIK ONZE GRATIS PENDELDIENST • UTILISEZ NOTRE NAVETTE GRATUITE 

   Visit Us!
Stand 260

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

PROFESSIONAL EQUIPMENT FOR FOOD HEROES

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

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

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

EASY PAYMENT 
SERVICES BVBA

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

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

PARTNERLIJST-NL-OK.indd   2PARTNERLIJST-NL-OK.indd   2 12/11/19   11:4312/11/19   11:43

42 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 



PARTNER CONTACT KORTING

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

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

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

BARO

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

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

www.baero.com

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

50% korting op montage bij aankoop compleet verlichtingsplan

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

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

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

Slagersactie via bon in De Blegische Beenhouwerij

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

15% korting op de ganse cataloog

CASHFREE Contactpersoon : 
Ken Vannerum
+32 498 16 07 22
ken@cashfree.be

Cashfree geeft aan de leden van de Landsbond de meest competitieve 
transactiekosten op de markt. Tevens worden geen activatiekosten 
noch maandelijkse kosten aangerekend. Ten slotte kunnen de leden van 
de landsbond op verzoek genieten van een gratis joint sociale media-
campagne ter waarde €100.

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

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

DANIS Klaas Gruyaert 
0479 72 29 30

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

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

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

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

5% korting op factuur van uitgevoerde werken

DIBAL Guus Mertens
09/369 90 45
guus.mertens@dibal.be

Slagersactie weegschaal ijken

DUPONT

DUPONT
NV • SA

like us!
www.facebook.com/dupontnv

                        GEBRUIK ONZE GRATIS PENDELDIENST • UTILISEZ NOTRE NAVETTE GRATUITE 
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Dupont NV/SA • ‘t Hoge 98 • 8500 Kortrijk
 056 203 209 •  056 22 80 29 • info@dupont.be •  www.dupont.be

PROFESSIONAL EQUIPMENT FOR FOOD HEROES
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DUPONT NV
056/20 32 09
info@dupont.be

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

EASY PAYMENT 
SERVICES BVBA

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

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

PARTNER CONTACT KORTING

EDENRED

(ticket restaurant)

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

Slagersactie via www.edenred.be

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

Slagersactie

ESSENT

Slagers genieten extra  
van onze energie.

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

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

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

Marc Desmet : 
0495/30 10 35

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

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

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

5% korting

FOODDESK 014/58 84 66 
info@fooddesk.be

FoodDESK heeft een nieuwe applicatie, EASYBUTLER, genoemd.
Met deze applicatie kan je een eigen allergenenkaart visualiseren via een 
QR-code en gebruik van een smartphone of Ipad maar je kan ook een eigen 
allergenenkaart afdrukken met jouw logo en adresgegegevens. Tenslotte 
kan je eenvoudig eigen technische fiches opmaken en eigen etiketten druk-
ken. 
FoodDESK biedt alle aangesloten leden van de beenhouwersbond een 
belangrijke korting op deze applicatie
a. Een korting van 100 € op de instapkost (normaal 450 € dus nu 350 €) 
Deze instapkosten omvatten opmaak en levering van uw eigen applicatie + 
2 uren opleiding en ingave bij u ter plaatse door een FoodDESK-
medewerkster)
b. Licentiekosten : 30 € per maand (Een korting van 19 € normale prijs : 49 
€) opmaak eigen werkpaneel, ondersteuning door ons diëtistenteam via 
Chat/mail/telefoon + opmaak eigen technische fiches + printen van eigen 
etiketten.
c. Een totale korting van 328 € !!!!

IMPERIAL MEAT 
PRODUCTS

YOUR FIRST CHOICE

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

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

Slagersacties

JOYN klantendienst JOYN: 
+32 2 302 73 82 of 
via e-mailadres: hello@joyn.be.

• Het Landsbond der Beenhouwers lid dat nog geen klant is bij Joyn en wil 
instappen tijdens een actieve promotie (van gelijke welke aard) krijgt via 
het Landsbond der Beenhouwers lidmaatschap 2 maanden gratis abonne-
ment bovenop de actieve Joyn-promotie (van gelijk welke aard).
Bv.: Joyn biedt nieuwe handelaars een promotie aan waarbij men 4 maan-
den gratis Joyn ontvangt bij de opstart. In dat geval ontvangt het 
Landsbond der Beenhouwers lid 6 maanden gratis Joyn bij de opstart (4 
maanden Joyn-promotie + 2 maanden ledenvoordeel Landsbond der 
Beenhouwers).
• Het Landsbond der Beenhouwers lid dat reeds klant is bij Joyn zal jaarlijks 
1 maand gratis Joyn ontvangen wanneer deze lid blijft bij Landsbond der 
Beenhouwers. Het Landsbond der Beenhouwers lid dient hierbij steeds de 
gratis maand bij Joyn aan te vragen. Joyn zal vanaf het ogenblik dat de 
ledenlijst werd overgemaakt (artikel 7) een bericht versturen naar de klan-
ten waarin hen gemeld wordt dat zij het ledenvoordeel moeten aanvragen.
Elk De Landsbond der Beenhouwers lid kan per kalenderjaar slechts van 1 
ledenvoordeel gebruik maken. Bovenstaande ledenvoordelen kunnen dus 
niet gecumuleerd worden binnen een kalenderjaar.

KONVERT

(interimkantoor)

056/240.153
national.accounts@konvert.be

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

LEMMENS 
WINKELINRICHTING

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

Belgische beenhouwersbond 2017.indd   1 24/04/2017   14:11:04

Pieter Nuyts
03/455 24 90
info@winkelinrichting.be

Extra korting op eigen gefabriceerde meubelen
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PARTNERLIJST
PARTNER CONTACT KORTING

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

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

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

BARO

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

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

www.baero.com

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

50% korting op montage bij aankoop compleet verlichtingsplan

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

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

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

Slagersactie via bon in De Blegische Beenhouwerij

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

15% korting op de ganse cataloog

CASHFREE Contactpersoon : 
Ken Vannerum
+32 498 16 07 22
ken@cashfree.be

Cashfree geeft aan de leden van de Landsbond de meest competitieve 
transactiekosten op de markt. Tevens worden geen activatiekosten 
noch maandelijkse kosten aangerekend. Ten slotte kunnen de leden van 
de landsbond op verzoek genieten van een gratis joint sociale media-
campagne ter waarde €100.

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

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

DANIS Klaas Gruyaert 
0479 72 29 30

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

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

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

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

5% korting op factuur van uitgevoerde werken

DIBAL Guus Mertens
09/369 90 45
guus.mertens@dibal.be

Slagersactie weegschaal ijken

DUPONT

DUPONT
NV • SA

like us!
www.facebook.com/dupontnv

                        GEBRUIK ONZE GRATIS PENDELDIENST • UTILISEZ NOTRE NAVETTE GRATUITE 

   Visit Us!
Stand 260

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

PROFESSIONAL EQUIPMENT FOR FOOD HEROES

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

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

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

EASY PAYMENT 
SERVICES BVBA

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

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

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

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

LIXERO

BENT U REEDS OVERGESCHAKELD OP LED-VERLICHTING?

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

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

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

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

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

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

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

Contactpersoon
Luc Cornez

T +32(0)479 565 028

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

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

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

10 % korting voor onze leden

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

200 € korting bij aankoop van de afhaalfrigo. Niet cumuleerbaar met ande-
re acties.

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

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

MONIZZE
Comment s’affilier ? 
Par internet sur www.monizze.be/fr/accept  
Par téléphone au 02/686.16.20

Vos avantages :
Augmentation de votre chiffre d’affaires

Fidélisation de vos clients existants

Acquisition d’une nouvelle clientèle

Clientèle plus encline à dépenser davantage

Profitez d’une visibilité supplémentaire

Simple, à distance et sans frais d’activation

ACCEPTEZ LA CARTE CHÈQUE-REPAS 
MONIZZE DANS VOTRE BOUCHERIE !

Roger Vandendriesschelaan 18 
1150 Brussel 
02/686.16.20
www.monizze.be

 Monizze met zetel Roger Vandendriesschelaan18,1150 Brussel voorziet  voor 
de leden van de Landsbond een maximale kost van 0.10 cent op maaltijd-
cheques (ipv 1%} en op eco-cheques 25% korting. Dus slechts 2% ipv 2. 75% 
/ transactie.
Omschrijving van de korting : Normaal tarief is 1% per transactie ongeacht  
de grootte van het bedrag. Wij vragen de leden van de Landsbond der 
Beenhouwers voor het gedeelte van de aankoop boven de €10 geen per-
cent age. Dit wil zeggen dat de maximale tronsactiekost 0.10€ is ongeacht 
hoe groot het bedrag is boven de €10. Dit is dus bijzonder interessant voor 
de hogere bedrogen.

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

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

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

€ 200 korting bij aankoop van een starters- pakket

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

GRATIS LEVERING OVER HEEL BELGIE

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

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

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

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

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

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

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

LIXERO

BENT U REEDS OVERGESCHAKELD OP LED-VERLICHTING?

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

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

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

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

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

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

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

Contactpersoon
Luc Cornez

T +32(0)479 565 028

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

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

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

10 % korting voor onze leden

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

200 € korting bij aankoop van de afhaalfrigo. Niet cumuleerbaar met ande-
re acties.

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

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

MONIZZE
Comment s’affilier ? 
Par internet sur www.monizze.be/fr/accept  
Par téléphone au 02/686.16.20

Vos avantages :
Augmentation de votre chiffre d’affaires

Fidélisation de vos clients existants

Acquisition d’une nouvelle clientèle

Clientèle plus encline à dépenser davantage

Profitez d’une visibilité supplémentaire

Simple, à distance et sans frais d’activation

ACCEPTEZ LA CARTE CHÈQUE-REPAS 
MONIZZE DANS VOTRE BOUCHERIE !

Roger Vandendriesschelaan 18 
1150 Brussel 
02/686.16.20
www.monizze.be

 Monizze met zetel Roger Vandendriesschelaan18,1150 Brussel voorziet  voor 
de leden van de Landsbond een maximale kost van 0.10 cent op maaltijd-
cheques (ipv 1%} en op eco-cheques 25% korting. Dus slechts 2% ipv 2. 75% 
/ transactie.
Omschrijving van de korting : Normaal tarief is 1% per transactie ongeacht  
de grootte van het bedrag. Wij vragen de leden van de Landsbond der 
Beenhouwers voor het gedeelte van de aankoop boven de €10 geen per-
cent age. Dit wil zeggen dat de maximale tronsactiekost 0.10€ is ongeacht 
hoe groot het bedrag is boven de €10. Dit is dus bijzonder interessant voor 
de hogere bedrogen.

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

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

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

€ 200 korting bij aankoop van een starters- pakket

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

GRATIS LEVERING OVER HEEL BELGIE

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

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

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

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

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

PARTNER CONTACT KORTING

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

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

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

Persoonlijke aanpak + gereduceerd tarief

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

5% korting (vanaf € 250)

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

Slagersactie via bon in de Belgische Beenhouwerij

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

Zie website www.bb-bb.be

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

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

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

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

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

Korting/slagersactie

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

Een voordeeltarief voor de aanvaarding van maaltijdcheques. 
Standaardtarief is 1,5% met een minimum van €0,10 en transacties boven de 
€10 aan € 0,65. Voordeeltarief is 1,5% ook voor bedragen boven de €10 
(met een minimum van €0,10).

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

Vaste dossierbeheerder, alles in prijs en 10% korting op de administratiekos-
ten.

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

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

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

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

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

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

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

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

LIXERO

BENT U REEDS OVERGESCHAKELD OP LED-VERLICHTING?

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

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

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

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

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

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

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

Contactpersoon
Luc Cornez

T +32(0)479 565 028

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

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

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

10 % korting voor onze leden

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

200 € korting bij aankoop van de afhaalfrigo. Niet cumuleerbaar met ande-
re acties.

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

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

MONIZZE
Comment s’affilier ? 
Par internet sur www.monizze.be/fr/accept  
Par téléphone au 02/686.16.20

Vos avantages :
Augmentation de votre chiffre d’affaires

Fidélisation de vos clients existants

Acquisition d’une nouvelle clientèle

Clientèle plus encline à dépenser davantage

Profitez d’une visibilité supplémentaire

Simple, à distance et sans frais d’activation

ACCEPTEZ LA CARTE CHÈQUE-REPAS 
MONIZZE DANS VOTRE BOUCHERIE !

Roger Vandendriesschelaan 18 
1150 Brussel 
02/686.16.20
www.monizze.be

 Monizze met zetel Roger Vandendriesschelaan18,1150 Brussel voorziet  voor 
de leden van de Landsbond een maximale kost van 0.10 cent op maaltijd-
cheques (ipv 1%} en op eco-cheques 25% korting. Dus slechts 2% ipv 2. 75% 
/ transactie.
Omschrijving van de korting : Normaal tarief is 1% per transactie ongeacht  
de grootte van het bedrag. Wij vragen de leden van de Landsbond der 
Beenhouwers voor het gedeelte van de aankoop boven de €10 geen per-
cent age. Dit wil zeggen dat de maximale tronsactiekost 0.10€ is ongeacht 
hoe groot het bedrag is boven de €10. Dit is dus bijzonder interessant voor 
de hogere bedrogen.

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

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

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

€ 200 korting bij aankoop van een starters- pakket

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

GRATIS LEVERING OVER HEEL BELGIE

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

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

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

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

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

Van Engelandt

Rue Ropsy Chaudron Straat 83

1070 Bruxelles/Brussel

Tel: 02 521 63 06

Fax: 02 522 11 24

info@vanengelandt.com 

www.vanengelandt.com

Een wereld van kwaliteitsvlees

sinds 1968

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

5% korting

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

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

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

Slagersactie via bon in De Belgische Beenhouwerij

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

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

WORLDLINE 078/150061
infosales@worldline.com

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

WALIBI-BELLEWAERDE-
AQUALIBI

www.tickets-for-parks.be Diverse sponsoring evenementen van de Landsbond
Code voor onze leden : bbbb

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

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

Van Engelandt

Rue Ropsy Chaudron Straat 83

1070 Bruxelles/Brussel

Tel: 02 521 63 06

Fax: 02 522 11 24

info@vanengelandt.com 

www.vanengelandt.com

Een wereld van kwaliteitsvlees

sinds 1968

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

5% korting

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

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

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

Slagersactie via bon in De Belgische Beenhouwerij

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

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

WORLDLINE 078/150061
infosales@worldline.com

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

WALIBI-BELLEWAERDE-
AQUALIBI

www.tickets-for-parks.be Diverse sponsoring evenementen van de Landsbond
Code voor onze leden : bbbb

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

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

SAVEURS & MÉTIERS: 
3 INSPIRATIEDAGEN VOOR VOEDINGSPROFESSIONALS

26 I 27 I 28 JANUARI 2020 • NAMUR EXPO

NIEUW: RETAIL ON THE GO
In België brengt de conveniencemarkt 
jaarlijks ruim 25 miljard euro* op.  Een 
trend waar de sector niet blind voor is: 
de laatste jaren worden hoe langer hoe 
meer maaltijden en snacks aangeboden 
aan consumenten die onderweg zijn, 
met name in tankstations, winkelcentra, 
treinstations enz.  Die resultaten 

indachtig diversifieert Saveurs & 
Métiers haar aanbod, met extra aan-
dacht voor de convenienceproducten 
die de exposanten aanbieden.

FOCUS OP EXPOSANTEN DIE IN VLEES 
EN CHARCUTERIE HANDELEN
De 150 deelnemende exposanten wer-
den met de grootste zorg geselecteerd. 

Van grote merken tot streekproducen-
ten: alle toonaangevende ondernemin-
gen uit de voedingssector tekenen pre-
sent op de beurs. De vleessector blijft 
niet achter, met de bevestigde deelna-
me van:
Ardennes Volaille • Bizerba • 
Condromat • Danis • Digi • Epicuris • 
Espera • Euraceta • Franky • GHL 

Saveurs & Métiers, de vakbeurs die voortaan ieder jaar plaatsvindt, opent de deuren van haar 4e editie op  
26, 27 en 28 januari 2020 in Namur Expo. Saveurs & Métiers is de niet te missen afspraak voor 

professionals uit de voedings- en horecasector: ze ontdekken er de nieuwste sectortrends en vinden er alle 
oplossingen (apparatuur, materiaal of producten) die hun zaak nodig heeft. Hoewel de beurs vasthoudt aan 

haar niche, werd het aanbod dit jaar uitgebreid met 'retail on the go', een markt in volle bloei.
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BEURS

Groupe • Jo Herbots • Landsbond der 
Beenhouwers • Père Lejeune • Petit 
Forestier • Rational • Sitasoft • Valentyn 
• Valfrais • Verstegen

COMBINATIE VAN LEREN EN ZELF 
ONTDEKKEN
Wedstrijden, demonstraties, seminaries... 
noem maar op. Het programma is erop 
gericht om professionals de nieuwste 
markttrends en technieken bij te bren-
gen en ze de kans te geven om met 
elkaar te praten over hoe zij hun sector 
zien evolueren. Staan al zeker op het 
programma: wedstrijd Het Gouden Mes, 
vakwedstrijd charcuterie georganiseerd 
door De Belgische Beenhouwerij, semi-
naries van het FAVV, demonstraties 
door slager Dierendonck en de Beste 
Ambachtsmannen van Frankrijk (MOF).

PRAKTISCHE INFO
Openingsuren: 10u > 19u (dinsdag 28 – 
Sluiting om 18u)
Namur Expo • Av. Sergent Vrithoff, 2 – 
5000 Namen
Gratis registratie voor voedingsprofessi-
onals 
(De registratie gaat van start in oktober)

DEMO’S PROGRAMMA
ZONDAG 26 JANUARI
Vakwedstrijd « De Belgische 
Beenhouwerij » – Thema 2020 : droge 
worst
Georganiseerd door De Belgische 
Beenhouwerij vzw
Zone “Espace Métiers”
Prijsuitreiking om 17u30

11u > 14u: Demonstratie bakkerij – 
Zuurdesembroden
Georganiseerd door Epicuris
Opleidingswagen “Boulpat Mobile”

11u > 15u: Demonstratie slagerij – 
Lamsvlees 
Georganiseerd door Epicuris
Met Hervé Sancho, Meilleur Ouvrier de 
France
Zone “Espace Saveurs”

15u30 > 18u: show cooking 
Met Julien Lapraille, Chefkok 
Zone “Espace Saveurs”

MAANDAG 27 JANUARI
11u > 14u: Demonstratie bakkerij – 
Bakkersspecialiteiten
Georganiseerd door Epicuris
Opleidingswagen “Boulpat Mobile”

11u > 15u: Demonstratie ijs – Ijs entremet
Georganiseerd door Epicuris
Met Luc Debove, Meilleur Ouvrier de 
France glacier
Zone “Espace Saveurs”

14u > 17u: Wedstrijd “Gouden Mes”
Georganiseerd door De Landsbond der 
Beenhouwers 
Zone “Espace Métiers”
Prijsuitreiking om 17u30

DINSDAG 28 JANUARI
Demonstratie slagerij
Met Hendrik Dierendonck, ambachtelijke 
slager

11u > 14u: Demonstratie bakkerij – Cake
Georganiseerd door Epicuris 
Opleidingswagen “Boulpat Mobile”

11u > 15u: Demonstratie Traiteur – Hapjes
Georganiseerd door Epicuris
Met Pascal Tanguy, Meilleur Ouvrier de 
France Traiteur
Zone “Espace Saveurs”

Doorlopend: 
Demo’s in de opleidingswagen voor sla-
gersjongen, bakkers- en banketbakkers-
jongen: “Transfoviande” (nieuw) en 
“BOULPATmobile” 

REEDS INGESCHREVEN VOOR 2020 
naam stand
A.T.A.D 2108

Agence Fédérale pour la Sécurité  
de la Chaîne Alimentaire - AFSCA

1219

Algist Bruggeman 1210

Ardenne Volaille 1216

Atimo Cleantech 1107

Au Bleu Sarrau 1225

Bizerba België nv 1522

Bleuzé 1122

Bragard 1547

Champagne Ruelle Dommange 2005

Cnudde 1222

Colosseum 1227

Condromat 1616

Conti-Label Pauwels nv 1323

CSM Bakery Solutions Benelux SA 1310

Datages Sprl 1348

Devafloor bvba 1226

Deweco 1735

Digi Belgium 1233

Diversi Foods 1129

Drukkerij Alain Bogaerts 1716

Dupont - Professional Equipment 
for Food Heroes

1610

Engels Logistics 1117

Epicuris - Centre de Compétence 
des Métiers de Bouche

1638

ES Textiel 1330

Espera Belgium bvba 1510

Ethiquable 1305

Ets Denis 1316

Euraceta 1121

Evlier 1416

Faircoop 1730

Fraidilux 1128

Franky Fresh Food 1418

GHL Groupe 1326

Gin de Binche 2100

Horecatouch 1204

Jo Herbots Meat Products 1116

K&F De Pauw 1106

Komplet Benelux 1119

La Chavée 1126

LC Company 2105

M.C.P. 1307

Mitera 1321

Multivac Belgium 1534

Pasta Della Mamma 1536

Père Lejeune 1517

Petit Forestier 1516

Rational Belgium 1223

Roche4Meat 1410

Sitasoft Belgium 1111

Solco 1335

Testo 1123

Valentyn 1322

Valfrais 1733

Wouters 1722

 Saveurs & Wallonie
APAQ-W producenten
Apéros & Liqueurs De La 
Molignette

A08

Brasserie Caracole A27

Conserverie & Moutarderie Belge A19

Ferme de Bertinchamps A07

Ferme De Frocourt A23

Ferme de la Sauvenière A03

Graines de curieux A20

L&L Plaquette A30

La Chavée A09

La Cuisine Des Champs A11

Le Safran de Cotchia A24

Limousin Bio d'Ardenne A33

Porc Qualité Ardenne A34

 Start-ups
Granoladies 1

Sofkidoe 2

Quality Guard 3

Tip Top Coffee 4

Athyla 5

Picnic Pocket 6

BE-STRAW 7

Natura 8
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RECEPTEN

VEGETARISCHE BALLETJES  
VAN RODE BIET MET GEKARA-
MELISEERDE WORTELTJES 

Vegetarische balletjes maken is helemaal niet moeilijk. Met 
wat voorbereidend werk serveer je lekkere balletjes van rode 
biet. Heerlijk met puree! 

RODE BIETEN
GROENTE VAN DE MAAND 

ZO KOOP JE KWALITEIT. ALTIJD.
De rode biet is hele het jaar te koop. Er is een verschil tussen 
zomer- en winterbieten. Zomerbieten zijn vrij klein ten opzichte 
van winterbieten. In de wintermaanden komen de bieten zonder 
loof en meestal gekookt in de handel. Reken ongeveer 250 tot 
350 gram gekookte rode bieten per persoon. Voor salades moet 
je een 100 gram per persoon rekenen.

LEKKER KLAARMAKEN
Rauwe bieten moeten eerst grondig gewassen worden. Behoud 
een eindje loof aan de kop van de biet. Kook de bieten in ruim 
water. Voor zomerbieten moet je ongeveer 25 minuten kooktijd 
rekenen. Winterbieten zijn pas gaar na 1,5 tot 2 uur. Na het koken 
moet je ze afkoelen onder koud water. Stroop vervolgens het vel 
af en ga aan de slag met de groente. Je kan ze op veel manieren 
combineren. Bietjes kan je koken, stoven of bakken. Of verwerk 
ze in een heerlijke frisse salade met bijvoorbeeld appel of augurk.
Rode bieten moeten een zoete smaak hebben. Als ze meer een 
aardesmaak hebben, dan zijn ze niet goed klaargemaakt.

OP JE GEZONDHEID
Maximaal tweemaal per week eten, niet opnieuw opwarmen, 
enzovoort. Aan het gebruik van nitraatrijke groenten zoals poste-
lein werden vroeger allerlei richtlijnen gekoppeld. Die mag je bij 
het vuilnis zetten. Nitraatrijke groenten zijn simpelweg goed voor 
de gezondheid. En dat is wetenschappelijk aangetoond.

GOED BEWAREN
Rode biet blijft het best houdbaar op een donkere en koele 
plaats. Ongekookte bieten kan je een tijdje bewaren. 
Winterbieten enkele weken, zomerbieten enkele dagen. Gekookte 
bieten bewaren nog ongeveer één dag in de koelkast.

De rode biet is het kleine broertje van de suiker- en de voederbiet. Ze zijn meestal rond, maar er 
bestaan ook variëteiten met langwerpige vormen en geel en wit vruchtvlees. De gele exemplaren 

zijn frisser van smaak en worden vaak in een salade gebruikt.
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RECEPTEN

Ingrediënten
Voor de rodebietballetjes
450 g voorgekookte rode bieten 
1 ui
1 teentje knoflook
60 g lijnzaad 
2 el sesamzaad 
2 el maanzaad 
2 el zonnebloempitten
1 el komijnzaad 
1 takje rozemarijn 
½ plantje platte peterselie, fijngehakt
½ plantje bieslook, fijngehakt
1 el balsamicoazijn 
2 el mosterd
100 g havermoutvlokken 
2 el olijfolie 
Peper en zout

Voor de dressing
150 ml yoghurt
2 el limoensap
1 kl honing
Peper en zout

Voor de bieslookpuree
800 g bintjes
1 plantje bieslook
Scheutje melk
3 el olijfolie
Snufje nootmuskaat
Peper en zout

Voor de worteltjes
600 g regenboogwortels
1 sjalot
2 takjes tijm
2 takjes rozemarijn
1 el suiker
2 el olijfolie
Peper en zout

Recept
1 dag op voorhand
Laat de bieten goed uitlekken en mix ze dan fijn in de blender. 
Hak de rozemarijn, peterselie en bieslook fijn.

Pel de ui en de knoflook, snipper fijn en bak even glazig in wat 
olijfolie. Voeg de ui en de knoflook toe aan de rode bieten in 
een grote mengkom. Voeg de zaden en pitten, balsamicoazijn, 
mosterd en havermoutvlokken toe. Meng alles goed en dek het 
deeg af. Plaats in de koelkast en laat een nachtje rusten.

De dag zelf
Rol de vegetarische balletjes van het mengsel. Zet een anti-
kleefpan op het vuur met wat olijfolie en bak de balletjes rond-
om, ongeveer 4-5 minuten.

Schil de aardappelen en kook gaar. Giet af en laat drogen op 
het vuur.

Pureer de aardappelen samen met de melk, olijfolie en fijnge-
snipperde bieslook door. Breng op smaak met peper, zout en 
nootmuskaat.

Schil de regenboogwortels en stoof ze gaar in wat olijfolie, 
samen wat fijngesnipperde sjalot, tijm, rozemarijn en een 
scheutje water erbij. Kruid met peper en zout. Bestrooi met sui-
ker net voor het einde van de gaartijd en laat kort karamellise-
ren. Maak een dressing van de yoghurt, het limoensap, de 
honing, peper en zout.

Serveer de vegetarische balletjes met de bieslookpuree en de 
gekarameliseerde worteltjes. Geef er de yoghurtdressing bij.

BIEFSTUK IN NOTENKORST  
MET ERWTENPUREE

Ingrediënten
4 steaks (ongeveer 150 g per stuk)
150 g aardappelen
300 g erwten (uit de diepvries)
200 g pastinaak
200 g wortel
200 g spruitjes
200 g rode bieten, rauw
1 ui
35 g kervel of peterselie
130 ml olijfolie
30 g geroosterde hazelnoten, fijngehakt
2 tl espressokoffie, gemalen
3 klontjes boter
1 dl melk
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RECEPTEN/WEDSTRIJD

winterpostelein
peper en zout

Recept
De kruidenolie
Pureer de kervel en peterselie met een staafmixer tezamen met 
100 ml olijfolie tot een gladde saus. Kruid af met peper en zout 
en zet koel.

De wintergroenten
Verwarm de oven voor op 200 °C. 
Schil de pastinaak, de wortel en de rode biet en snijd ze in 
grove stukken (de rode biet mag wat fijner gesneden zijn). De 
spruitjes halveer je. Leg dan alle groenten op een bakplaat 
(rode bieten aan een kant). 
Besprenkel met 30 ml olijfolie en kruid met wat peper en zout. 
Laat ze 30 à 45 minuten roosteren in de oven. Voor optimale 
knapperigheid, keer je de groenten halverwege de baktijd om.

De erwtenpuree
Kook de aardappelen 20 minuten in gezouten water gaar. Je 
snippert ondertussen de ui en stooft ze in een klontje boter 
glazig samen met de erwtjes. 
Giet de aardappelen af, doe ze in de keukenrobot. Voeg de 
erwten en de melk toe en pureer tot een gladde massa. Kruid 
af met voldoende peper en zout.

De steak
Meng de hazelnoten en de koffie in een kom. Dep het vlees 
droog en kruid met peper en zout. 
Smelt de boter en bak elke kant van de steak in 1,5 minuten 
goudbruin op een hoog vuur. Draai het vuur lager en bak de 
steak nog 2 minuten aan elke kant. Laat de steak zo’n 10 minu-
ten rusten, terwijl hij losjes afgedekt is onder aluminiumfolie.
Snijd iedere steak in plakjes. Bestrooi met het notenmengsel en 
dien op met de erwtenpuree en de wintergroenten. Garneer 
met winterpostelein en serveer de kruidenolie in een kommetje.

CANNELLONI VAN RUND MET 
GEKKE HERVEKAAS
Ingrediënten
8 dunne sneetjes rundvlees (zoals voor een carpaccio)
50 g selder in stengels
50 g wortelen
50 g rode biet
1 groene appel
1/2 Hervekaas

voor de vinaigrette:
5 cl rijstazijn
1 koffielepel rode wijnazijn
1/2 koffielepel sojasaus
10 cl olijfolie
1 koffielepel notenolie
1 koffielepel fijne rietsuiker
kerrie en kaneel in poeder
enkele blaadjes koriander of peterselie
peper en zout

Recept
Een vinaigrette maken door alle ingrediënten te mengen.
De 3 groenten en de appel in dobbelsteentjes van 3 x 3 mm 
versnijden, de verkruimelde kaas toevoegen, op smaak brengen 
met zout en peper en de sneetjes rundvlees opvullen met het 
mengsel en oprollen zoals voor een cannelloni.
De roulades mooi op een bord leggen en naar believen met de 
peperkoeksaus begieten, het bord garneren met de koriander-
blaadjes of met de peterselie.

Winnaars wedstrijd BB09
Brugse Ham

Jambon de Bruges
CAPELLEN JOOST, VICHTE
VAN AERSCHOT KOEN, RILLAAR
SLAGERIJ ROEL, TORHOUT
SLAGERIJ LOECKX, DWORP
SLAGERIJ DEVLEMINCK, VORST



 

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: 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

OVER TE NEMEN: GOED DRAAIENDE GROTE  
KEURSLAGERIJ AAN DE WESTKUST. 

INFO: BRUGGE@TURNER - IMMO TEL.: 0474/49 47 92

OVER TE NEMEN: SLAGERIJ IN DRUK WINKELCENTRUM –  
RUIME PARKING -TE HEIST O/D BERG. 

GSM: 0497 85 0497

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

TE KOOP: VAC. MACHINE – VULBUS 20 L INOX – KOOKKETEL 150 L 
-KOOKVUUR 4 EN 2 BEKKEN – STEAMER – VRIEZER 1500 L - 

PELMACHINE. 
TEL.: 047561 52 22

TE KOOP: INOX MOLEN 32”MOHLE”,2 WEEGSCH. MET LADE”TEC SL 
9000”,ATELIERKOELING,INOX LEGBOORDEN,KLEIN MATERIAAL.

PETERCHRISTIAENS@TELENET.BE OF 0496/613490

WERK 
 

AANBIEDING: BESTE COLLEGA, ZIT JE VAST IN JE WERKSCHEMA  
DAN BIED IK DE OPLOSSING! DAGEN EN UREN ZIJN BESPREEK-

BAAR- SAMEN ZOEKEN WE EEN OPLOSSING 
TEL. 0477 53 09 24 

REGIO WEST-VLAANDEREN

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

TARIEF per inlassing

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

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

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

€ 10,46

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

22/10/19 FAVV: Raadgevend Comité J.-L. Pottier

24/10/19 Technische Dienst: voorbereiding 2020 Leden van de werkgroep 

28/10/19 Gent : infoavond I.Claeys

4/11/19 Kortrijk : infoavond I.Claeys

5/11/19 VLAM: sectorcommissie varkens C.Vos

13/11/19 Hasselt : infoavond I.Claeys

14/11/19 Antwerpen : infoavond I.Claeys

FAMILIEHOEKJE

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

bijgaande referentieperiode van 4 weken.

VANAF MAANDAG 18 NOV 2019 

Te gebruiken prijsvorken
REFERENTIEPERIODE
14/10/19 tot 20/10/19
21/10/19 tot 27/10/19
28/10/19 tot 3/11/19
4/11/19 tot 10/11/19

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 € 2,62 en +

 2 € 2,50 tot minder dan € 2,62

 3 minder dan € 2,50

NIEUWE PRIJSVORKEN VOOR EEN NIEUWE VERKOOPPERIODE

WAT DOET DE LANDSBOND?

23-11-2019 Feest Brugge

19/01/2020

Nieuwjaarsreceptie en Lunch 
van de Koninklijke Corporatie 
de Beenhouwers van Brussel 
in de Waerboom.

26/01/2020

14u: AALST: St. Antonius-
feestmaal in SALONS DE 
SNIP, Beugemstraat 9 te 9310 
MOORSEL

21/03/2020

Jaarlijks Banket van 
Slagersbond Zuid-West 
regio Kortrijk- Harelbeke en 
omliggende

ACTIVITEITENKALENDER

OVERLIJDENS

Wij hebben de droeve plicht u het 
overlijden te melden van de heer Rik 

Devoldere, echtgenoot van mevrouw Maria 
Talpe en gewezen lid van de 

Beenhouwersbond van Menen en 
Omliggende.

Wij hebben de droeve plicht u het 
overlijden te melden van de heer Francis 

Verbeke, weduwnaar van Mevrouw Carine 
Deneulin. De heer Verbeke was voormalig 

lid van de beenhouwersbond van 
Moeskroen.

De redactie van “De Belgische 
Beenhouwerij” biedt de achtbare 

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

BERICHT AAN ONZE CORRESPONDENTEN
ONZE VOLGENDE UITGAVE VERSCHIJNT OP 12/01/2020. ALLE ARTIKELS, MEDEDELINGEN, 

KLEINE AANKONDIGINGEN, BESTEMD VOOR DIT BLAD, DIENEN UITERLIJK IN ONS BEZIT TE ZIJN 
VOOR 02/01/2020. TEKSTEN DIE NA DIE DATUM TOEKOMEN, WORDEN VERSCHOVEN 

NAAR DE UITGAVE VAN FEBRUARI 2020.

Naar jaarlijkse gewoonte komt het FAVV 
langs, worden de zaken die de 

beroepsfederatie aangaan besproken en 
wordt er een educatief programma 

uitgewerkt. 

NAJAARSINFOAVONDEN

19/11/2019 Sint-Niklaas, Grote Markt 24, 
9100 Sint-Niklaas

25/11/2019 Brugge, Syntra Brugge, 
Spoorwegstraat, 14, Brugge 
(Aula).

02/12/2019 Brussel, COOVI, Emile Gryson-
laan, 1, Anderlecht

04/12/2019 Moeskroen, Industriëlaan 52, 
7700 Moeskroen



Kookinspiratie nodig voor de feesten?
Vraag naar de gratis receptenboekjes bij je grossist.

GRATIS
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Benodigdheden
4 Duroc d’Olives ribkoteletten - 4 grote sjalotten - 2 dl vleesbouillon - 1 dl 
rode wijn - 1 eetlepel rozemarijn - 8 grote aardappelen - 50 gram lookmayo-
naise - 1 botje peterselie - 1 Romeinse salade - 50 gram gedroogde bicky-
uitjes - 50 gram Parmezaanschilfers – peper & zout - 2 dl Duroc d’Olives 
olijfolie - 1 eetlepel balsamicoazijn

Werkwijze
Bak de ribkoteletten goudbruin en laat ze even rusten. Stoof de sjalotten 
met de rozemarijn aan in wat olie tot de ui mooi bruin is. Blus met de rode 
wijn. Laat inkoken tot halfweg en voeg de vleesbouillon toe. Laat dit nog 2 
minuten inkoken en roer om. Snijd balkjes of torentjes van de aardappel en 
frituur ze eerst 4 minuten op 140°C. Bak ze daarna in 2 minuten af op 
180°C.
Meng de salade met de Parmezaan, de uitjes, peper, zout, azijn en wat olijf-
olie.
Snijd het vlees aan en serveer met de gemengde salade. Werk de aardap-
pelen af met wat lookmayonaise en strooi er de peterselie over.

RIBKOTELET MET 
SJALOTSAUS, 
LOOKAARDAPPELEN EN 
ROMEINSE SALADE

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



✓ Eenvoudig te organiseren

✓  Traditioneel met een goed stuk brood 

✓ Extra lekker met bijpassende charcuterie

VRAAG NAAR ONZE PRODUCTEN BIJ UW VERTEGENWOORDIGER OF GROSSIER

Grote Baan 200, 9920 Lievegem, België   |   T +32 (0)9 / 370 02 11  |  deli@imperial.be  |  www.imperial.be

Filet d’Ardenne met Peper

ideaal voor de 

 wintermaanden

Partner van de vakman

IMPERIAL PRESENTEERT:

Raclette in combinatie met  
heerlijke Ardense charcuterie

Pain d’Ardenne

Forêt d’ArdenneFilet d’Ardenne

Jambon d’Ardenne

Grote Baan 200, 9920 Lievegem, België   |   T +32 (0)9 / 370 02 11  |  deli@imperial.be  |  www.imperial.be

Vraag naar onze groenteburgers bij uw grossier of uw vertegenwoordiger

100% SMAAK
0% VLEES

NIEUW

 Uitmuntende smaak, gebleken  
uit consumententests

 Ontwikkeld met aandacht  
voor de nodige voedingswaarden

 Zonder toegevoegde bewaarmiddelen  
of smaakversterkers

 Houdbaarheid tot 30 dagen

VEgAlIA 
spINAzIEburgEr

VEgAlIA 
AubErgINEbUrgEr

VEgAlIA 
pAprIKAbUrgEr


