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Editoriaal
Lieve mensen,
Het coronavirus heeft de laatste weken ons leven drastisch
veranderd. Als een donderslag bij heldere hemel werden we
verrast door de snelheid van de aanslag die het virus op onze
samenleving pleegde.
Helaas moet ik zeggen dat ik persoonlijk kennis gemaakt heb
met Mister Corona. Mijn sportieve zoon, nog maar 28 jaar,
wordt in het UZ Gent behandeld voor een besmetting met het
coronavirus. Ik moet zeggen,dat hakt er stevig in ...
Ik hoop dan ook dat de strenge maatregelen die genomen
worden door de overheid om het aantal besmettingen te
beperken en te zorgen dat onze hele bevolking niet ziek
wordt, uitstekend worden opgevolgd.
Alle maatregelen van toepassing voor onze sector hebben wij
gebundeld en gepubliceerd op onze website, facebookpagina
en in dit vakblad.
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Op de Landsbond is er een permanentie voorzien zodat u
daar altijd terecht kunt met al uw vragen. Wij proberen
zo snel en duidelijk mogelijk te communiceren zodat u op
de hoogte blijft van alle nieuwigheden die uw zaak aanbelangen. De rest van ons team werkt van thuis uit, zoals
door de overheid gevraagd, en kan dus ook perfect antwoorden op uw mails en vragen. We staan in contact met
elkaar en met onze bestuurders zodat iedereen op de
hoogte blijft van alle feiten.
Het is hartverwarmend om te zien dat iedereen in de sector zijn best doet om open te blijven en om aan de klanten een goed en kwalitatief stukje vlees aan te bieden.
Onze leden hebben bijzondere inspanningen gedaan om
zichzelf en de klanten te beschermen en initiatieven
genomen om het veilig te houden. Opnieuw aan huis
leveren, online bestellingen promoten, speciale rekken
voor afhaling van de bestellingen buiten, ... zijn maar
enkele van de zaken die ik rondom mij zie.
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Colofon
Ik stel ook vast dat heel veel mensen bewust terug naar de
ambachtelijke slager gaan om hun aankopen te doen. Voor
de crisis zei ik altijd als het goed moet zijn, gaan ze vanzelf
bij de ambachtelijke slager. Nu kunnen we daar aan toevoegen dat als het veilig moet zijn, kiest men voor de ambachtelijke slager! Een pluim op de hoed van iedereen die vandaag met heel veel enthousiasme en gevaar voor lijf en
leden zijn/haar klanten blijft bedienen. Hopelijk vergeten de
mensen deze inspanning niet in het post-coronatijdperk.
Ik hoop dat jullie het veilig houden de komende tijd en zorg
vooral goed voor elkaar!
Carine vos
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WOORD VAN DE
VOORZITTERS
We leven in een uitzonderlijke tijd ...
De pandemie die het coronavirus veroorzaakt (Covid-19)
brengt ons in een situatie die we sinds de Tweede
Wereldoorlog niet meer hebben meegemaakt.
Winkels sluiten en de overheid legt iedereen ongeziene
beperkingen op die evenwel noodzakelijk zijn om de situatie enigszins onder controle te krijgen. Sinds kort hebben wij een noodregering die deze crisis probeert te
beheren.
Wij betreuren het individualistische en onverantwoordelijke gedrag van een minderheid van onze burgers. Ze
gehoorzamen niet en zijn weerbarstig, gedragen zich
irrationeel in de voedingswinkels met alle gevolgen vandien.
We hebben het "geluk" dat de mortaliteit van deze pandemie nog betrekkelijk laag is in vergelijking met bijvoorbeeld de Spaanse griep die een eeuw geleden al naar
gelang de bron 50 tot 100 miljoen doden eiste.
Iedereen weet dat de toenemende wereldbevolking een
belangrijke risicofactor voor de 21ste eeuw met zich meebrengt. We hebben dit gegeven met z’n allen onderschat.
Ziekten zoals Ebola, SARS, seizoensgebonden griep, eisten in het verleden ook veel doden maar voltrokken zich
niet in onze onmiddellijke omgeving met als gevolg dat
we er niet aan dachten dat dit bij ons ook kon gebeuren.
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passende preventieve maatregelen in verhouding van de
grootte van uw bedrijf. Bescherm uzelf, uw medewerkers
en uw klanten.
Toch mag deze wereldramp ons niet beletten om vooruit
te kijken. We moeten absoluut onze relatie van vertrouwen met onze klanten behouden. Het belang van onze
slagerijen wordt ook in deze belangrijke gezondheidscrisis
weer aangetoond. Wij moeten onze vitale diensten blijven
aanbieden aan de gemeenschap en aan onze economie.
In dit vakblad geven wij u een overzicht van de maatregelen en de info die door de overheid voorzien zijn.
Alle info kan u eveneens vinden op onze website die,
wanneer er nieuwe informatie is, aangepast wordt.
Indien u persoonlijke info wenst of een vraag heeft, aarzel
dan niet om contact op te nemen met de Landsbond op
het nr 02/735 24 70.
Hang de affiches die in dit nummer gepubliceerd worden
op in uw winkel en zorg goed voor uzelf en diegenen in
uw naaste omgeving.
De voorzitters.

Wij zijn van mening dat deze crisis langer zal duren dan
de vooropgestelde datum van 12 april en eventueel zelfs 3
mei en nodigen u uit om na te denken over het beschermen van uw persoonlijke omgeving door de invoering van
Ivan Claeys, covoorzitter
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Philippe Bouillon,covoorzitter

WAAR KAN IK INFORMATIE TERUGVINDEN
AANGAANDE DE CORONAVIRUSCRISIS?
Via de pers kan u uiteraard de evolutie met betrekking tot het coronavirus COVID-19 uitgebreid volgen.
Niemand moet nog overtuigd worden van de ernst
van de zaak.
De invloed op de bedrijven is enorm, daarom worden er ook steunmaatregelen voorzien.
Deze zijn onder te verdelen in federale steunmaatregelen die voor iedere onderneming van toepassing zijn en deze uitgevaardigd door de Gewesten

?

(Vlaams, Waals en het Brussels Hoofdstedelijk)
waarvan u enkel kan genieten wanneer u actief
bent in het desbetreffende Gewest.
Wij trachten u zo goed mogelijk te informeren, ook
wat betreft de richtlijnen die gegeven worden door
het FAVV en iedere andere instantie.

Raadpleeg dan ook regelmatig onze website
www.bb-bb.be, meer bepaald de rubriek Corona en
onze facebook-pagina.

CORONA DOSSIER

Op onze website www.bb-bb.be vindt u de links die u leiden naar de steunmaatregelen uitgevaardigd door
de Federale Overheid en de Gewesten. Daarnaast zijn er ook steunmaatregelen uitgevaardigd door de
provincies en de gemeenten. De websites bevatten eveneens een rubriek met “Veelgestelde vragen" (FAQ)
die bijkomende uitleg verschaffen en de links naar andere instanties. Naast de steunmaatregelen zijn er ook
maatregelen en aanbevelingen die de verspreiding van het Coronavirus moeten vertragen. Meer informatie
dienaangaande vindt u op de website: www.info-coronavirus.be/nl/
Denk hierbij onder andere aan de “social distancing" van 1,5 meter, het vermijden van samentroepen van
mensen, het respecteren van een grondige hygiëne waarbij het reinigen en ontsmetten van de handen en
gebruikt materiaal en oppervlakten belangrijk is. In dit nummer vindt u tevens 2 affiches met betrekking
tot algemene aanbevelingen voor het beschermen tegen virussen en het informeren van het cliënteel om
voldoende afstand te houden en bij voorkeur elektronisch te betalen. Hierna vindt u een overzicht van een
aantal steunmaatregelen waarbij bij een aantal bijkomende uitleg verschaft wordt.
FEDERALE STEUNMAATREGELEN
Vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
De zelfstandigen die verplicht (opgelegd door de Nationale
Veiligheidsraad) worden om hun activiteit te onderbreken hebben recht op een overbruggingsrecht.
Hierbij speelt het geen rol of de onderbreking geheel of gedeeltelijk is.
Onder deze regeling vallen dus o.i. ook de marktkramers met
levensmiddelen aangezien de markten verboden zijn.
Onder deze regeling vallen dus o.i. ook de marktkramers met
levensmiddelen aangezien de algemene regel is dat markten
verboden zijn.

De zelfstandigen die niet verplicht hun activiteit moeten stopzetten (vb. slagerij), hebben ook recht op dit vervangingsinkomen ,
evenwel slechts na een volledige onderbreking van minstens 7
opeenvolgende kalenderdagen naar aanleiding van het coronavirus.
Het betreft hier zelfstandigen die (onrechtstreeks) ernstige
moeilijkheden ervaren door het coronavirus.
Voorbeelden: zelfstandigen die hun activiteiten moeten onderbreken wegens werknemers die in quarantaine geplaatst zijn,
wegens onderbroken leveringen of wegens sterke daling van de
activiteit (daling reservaties, toename annuleringen),…
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Het overbruggingsrecht bedraagt € 1.291,19 zonder gezinslast en
€ 1.614,10 met gezinslast.
Als je hierop aanspraak kan maken, neem dan contact op met je
sociale verzekeringsfonds die instaat voor de verdere afhandeling.
Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
De RVA-uitkering voor het personeel dat hiervoor in aanmerking
komt wordt verhoogd tot 70% van het begrensd gemiddeld loon
met een maximum van € 2.754,76 per maand. Op deze uitkering
wordt 26,75 % bedrijfsvoorheffing ingehouden.
De RVA voegt hieraan een bedrag van € 5, 63 per dag werkloosheid toe.
Dit geldt ook voor bedrijven die openblijven maar die door de
coronacrisis te weinig hebben om alle werknemers verder
tewerk te stellen (daling van de omzet, productie, bestellingen,…)
Kan overmacht ingeroepen worden op basis van medische redenen ?
Dit is het geval :
- Wanneer de overheid beslist om een werknemer in quarantaine te plaatsen,
- een bedrijfsarts van oordeel is dat een werknemer van de
werkplaats moet worden verwijderd ,
- de werknemer een attest heeft van de huisarts dat hij niet
mag werken omdat er ernstige aanwijzingen zijn van een
besmetting of een familielid onder hetzelfde dak effectief
besmet is en er een gevaar is op besmetting van andere werknemers
OPGELET:
Als de werknemer effectief ziek is moet de werkgever het
gewaarborgd loon betalen en zal later de mutualiteit tussenkomen.
De werkgever moet bij tijdelijke werkloosheid de elektronische
aangifte ASR scenario 5 in te dienen.
De werknemer van zijn kant moet een uitkeringsaanvraag indien
bij zijn uitbetalingsinstelling
(syndicaat of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering).
Betalingsplannen
Er kunnen betalingsplannen aangevraagd worden voor sociale
werkgeversbijdragen, BTW, bedrijfsvoorheffing, personenbelasting/vennootschapsbelasting
Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor
zelfstandigen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website www.economie.fgov.be/nl
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STEUNMAATREGELEN VAN HET VLAAMS GEWEST
Hinderpremie
Deze bedraagt € 4.000 voor de ondernemingen die door de
beslissing van de Nationale Veiligheidsraad verplicht moeten
sluiten. Indien de sluitingsperiode verlengd word na 5 april 2020
wordt bijkomende sluitingspremie van € 160 toegekend per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag.
De aanvraag moet gebeuren ten laatste binnen de 30 kalenderdagenna het aflopen van de verplichte sluitingsperiode .
Hiertoe dient een online applicatie gebruikt te worden die terug
te vinden is op de website van het Vlaams Agentschap innoveren & ondernemen (www.vlaio.be)
Behalve ambulante vleeswinkels die ons inziens omwille van de
sluiting van de markten hun activiteiten moeten onderbreken,
komen op dit ogenblik geen andere detailhandel-vleeswinkels in
aanmerking voor deze premie.
Uitbreiding waarborglening
PMV ondersteuning
Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies
Vlaams belastingmaatregelen
- Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven (verzending
vanaf september)
- 4 maanden uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting
- Soepel toestaan van afbetalingsplannen
- Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting
Aanmoedigingspremie
De Vlaamse aanmoedigingspremie die al bestond om werknemers aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen
te vermijden, werd uitgebreid naar ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20%
van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in
het jaar voordien. De maandelijkse premie voor de werknemer
bedraagt tussen de € 68 en € 172 en kan ten vroegste ingaan op
1 april 2020 en eindigt ten laatste op 30 juni 2020. De werkgever moet dit aantonen door het opstellen van een plan waaruit
deze daling blijkt en wat de arbeidsherverdelende maatregelen
zijn die genomen worden.
Uitstel terugbetaling leningen
Zelfstandigen en ondernemingen die ingevolge de coronacrisis
moeilijkheden ondervinden om hun leningen en kredieten terug
te betalen, krijgen van de bank uitstel van betaling tot en met
30 september zonder dat hiervoor extra kosten worden aangerekend. Er moet wel kunnen aangetoond worden dat ze voor het
uitbreken van de coronacrisis levensvatbaar waren. Neem contact op met de bank waarbij de lening of het krediet is aange-
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gaan. Over niet alle rubrieken werd bijkomende uitleg verschaft
omdat dit ons te ver zou leiden. Hetzelfde geldt voor steunmaatregelen door steden en gemeenten.
Meer informatie kan u terugvinden op www.vlaio.be
STEUNMAATREGELEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Eenmalige premie van € 4.000
Deze premie is enkel van toepassing voor de ondernemingen
die verplicht moeten sluiten overeenkomstig de beslissing van
de Nationale Veiligheidsraad en waarvan de activiteit opgenomen is in de bijlage bij het besluit van de Regering van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 maart 2020.
Op dit ogenblik komen ambulante vleeswinkels die hun activiteiten moeten onderbreken wegens de sluiting van de markten
niet voor in de NACE codes die in aanmerking komen voor de
steun .
Opschorting van de betaling van de City Taks voor het eerste
semester van 2020
Ondersteuning cashflow
Dit gebeurt door overheidsgaranties op bankleningen via het
Brussels Waarborgfonds
Op financieel vlak
- de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet toe te kennen aan de kernleveranciers van de horecasector, zodat zij de horecazaken een betalingstermijn kunnen bieden;
- Moratorium op de kapitaalaflossing van leningen toegekend
door finance&invest.brussels aan bedrijven van de getroffen
sectoren;
Begeleiding
Versterkte begeleiding van bedrijven in moeilijkheden door hub.
brussels, in samenwerking met het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM), waarvan de financiering is
verhoogd met 200.000 euro.
Meer informatie vindt u op de website www.1819.brussels
ANDERE MAATREGELEN
Verzekeringsmaatschappijen
- Rentebetalingen en kapitaalaflossingen van hypothecaire kredieten aangegaan bij verzekeringsondernemingen worden
opgeschort tot eind september, als de verzekerde kan aantonen dat hij in financiële moeilijkheden is beland.
- Ook de betaling van de premies voor de schuldsaldoverzekering kunnen tot dan worden opgeschort.
- Voor alle andere verzekeringen waarvoor men problemen zou
hebben met het betalen van de premie, wordt de verzekerde

gevraagd rechtstreeks contact op te nemen met zijn verzekeraar of tussenpersoon om te kijken of er een oplossing kan
gevonden worden.
- Ook engageert de sector zich om de pensioen-, overlijdens-,
invaliditeits- en hospitalisatiedekking van de collectieve verzekeringen (aangegaan door de werkgever) van de personen die
in tijdelijke werkloosheid belanden, zonder verder formaliteiten voort te zetten. De betaling van de betreffende premies
door de werkgever wordt uitgesteld tot 30 september 2020.
De betaling van de premies door de werknemers wordt kwijtgescholden.
Dit overzicht is opgesteld op 27/03/2020 en kan dus reeds
gewijzigd zijn op het ogenblik dat u dit artikel leest.

AANVRAGEN HINDERPREMIE VLAAMS
GEWEST VOOR ZOVER VAN TOEPASSING
Beste ondernemer,
De applicatie om de hinderpremie aan te vragen is klaar.
Handelaars die hun emailadres hebben opgegeven via VLAIO,
kunnen de premie vandaag reeds aanvragen.
Vanaf morgen 27/03 kunnen ook de andere handelaar de hinderpremie aanvragen via www.vlaio.be/coronahinderpremie
Je hebt tijd tot en met 5 mei 2020 om je aanvraag in te dienen. Elke onderneming die in aanmerking komt, zal de premie
uitbetaald krijgen.
Wat moet je bij de hand hebben?
- Je e-id én je e-id pincode (of een andere digitale sleutel :
lees eerst onze infopagina’s)
- Een actief Belgisch rekeningnummer van je onderneming
waarop de premie kan betaald worden (in IBANformaat,beginnend met BE, gevolgd door 2 cijfers en daarna de 12 cijfers van je rekeningnummer)
- Je gewone openingsdagen, zoals van toepassing voor de
coronavirusmaatregelen
- Je rechtsvorm (bijvoorbeeld eenmanszaak, BV, NV, ….)
- Voor eenmanszaken en zelfstandigen:
weten welk zelfstandigheidsstatuut je hebt : hoofdberoep of
bijberoep?
In geval van bijberoep: betaal je sociale bijdragen zoals een
hoofdberoep?
- Het website adres (url) van je onderneming als je er eentje
hebt (in http:// en https:// -formaat)
Indien je verdere vragen hebt, aarzel zeker niet om ons te
contacteren.
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AANBEVELINGEN BETREFFENDE COVID-19 VOOR DE
VOEDSELVERWERKENDE BEDRIJVEN

In het kader van de maatregelen getroffen door de regering beschouwt zij “de handelszaken en de bedrijven
betrokken in de voedselketen, de voedingsindustrie, de land- en tuinbouw en de productie van meststoffen en
de visserij” als noodzakelijk voor de bescherming van de vitale behoeften van de natie en van de behoeften
van de bevolking. Zij beschrijft ze ook als vitale sectoren en essentiële diensten.
De activiteiten van de voedselverwerkende sector vallen dus niet onder het algemene verbod, maar zijn onder
bepaalde voorwaarden wel toegelaten.
Ter ondersteuning van de sector werden deze aanbevelingen op 17/03/2020 opgesteld. De website van de FOD
Volksgezondheid en de reglementering vormen steeds de referentie ingeval van twijfel over de aard van het
antwoord of van de meest geschikte maatregel op eender welke vraag of risico.
https://www.info-coronavirus.be/fr/ https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.info-coronavirus.be/de/ https://www.info-coronavirus.be/en/
Er moet met twee risico’s van overdracht van het Covid-19
virus tussen personen rekening worden gehouden :
• Het risico door rechtstreeks contact met een besmette persoon;
• Het risico door onrechtstreeks contact, verspreid in de tijd,
met een besmette persoon door contact met door hem of
haar uitgehoeste verneveling op inerte oppervlakken
(gebruiksvoorwerpen, tafels, gereedschap, computertoetsen,
aanraakschermen, aanraaktoetsen van elektronische/elektrische systemen, handgrepen, voedsel, verpakking, enz.).
RECHTSTREEKS CONTACT
De rechtstreekse contacten zijn het meest risicovol en de
belangrijkste maatregelen om momenteel hieraan het hoofd te
bieden, zijn:
- (snel) verwijderen van besmet personeel of personeel met
ademhalingssymptomen. De personen die in nauw familieverband in contact zijn geweest met personen van wie de
besmetting bevestigd is, zouden eveneens moeten weggehouden worden van een risicovolle werkpost (contact met
andere personen, hanteren van vers te consumeren levensmiddelen), of in ieder geval moeten zij hun temperatuur en
ademhalingssymptomen regelmatig controleren;
- “social distancing", door de contacten tussen personen
maximaal te verminderen en door minimum 1,5 meter
afstand te houden tussen mensen waar mogelijk.
In elk geval moet worden aangedrongen op elke maatregel
om “social distancing” te kunnen naleven (voor de interacties tussen de personeelsleden maar ook met de verschillende actoren in het bedrijf, zoals de medewerkers van het
FAVV en de met opdracht belaste personen), afhankelijk van
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de situatie, en zonder afbreuk te doen aan de verplichte
maatregelen die worden doorgevoerd,
door het bevorderen van thuiswerk,
door bijzonder waakzaam te zijn op plaatsen waar de werknemers van het bedrijf samenkomen (verdeling van maaltijden, kleedruimten, enz.),
door een minimumafstand van 1,5 m tussen de werkposten
en de werknemers te handhaven, of door geschikte beschermingsmiddelen aan het personeel ter beschikking te stellen,
door het aantal vergaderingen tot een minimum te herleiden
en de voorkeur te geven aan "teleconferenties", en het aantal
deelnemers tot een minimum te beperken indien "fysieke"
vergaderingen absoluut moeten worden gehouden,
door het beperken van contacten met bezoekers ongeacht
wie,
door ervoor te zorgen dat het personeel elke bijeenkomst
vermijdt,
indien nodig door het invoeren of bevorderen van het werk
in twee of meerdere teams gescheiden in de tijd.

ONRECHTSTREEKS CONTACT
Het risico op infectie in verband met (onrechtstreeks) contact
met levensmiddelen blijft momenteel door verschillende internationale gezondheidsorganisaties als verwaarloosbaar beoordeeld ten opzichte van rechtstreeks contact. Dit soort risico's
wordt meer bepaald beheerd door een strikte toepassing van
de bestaande aanbevelingen en verplichtingen op het gebied
van persoonlijke hygiëne, van voedselhygiëne en arbeidshygiëne en door regelmatige reiniging en desinfectie van inerte
oppervlakken en voorwerpen. Reiniging met warm water en
zeep is reeds zeer effectief tegen Covid-19. Soms is reiniging

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

FO EN
ALLE INICHTLIJNEN
ER
LAATSTERBAND MET
IN V NA KAN U
CORO OP ONZE
VINDEN
E
WEBSITBB.BE.
B
.B
WWW LICHTINGEN
N
VOOR I RAGEN BEL
OF V 5 24 70.
02/73

beter dan een ontsmettingsmiddel verkeerd gebruiken. De
meeste van de gebruikelijke ontsmettingsmiddelen zijn actief
tegen Covid-19 wanneer de gebruiksvoorwaarden ervan worden nageleefd (zie gebruiksaanwijzingen).
Specifieke aanbevelingen voor de persoonlijke hygiëne met
betrekking tot Covid-19:
- blijf thuis als je ziek bent;
- was je handen regelmatig (warm water en zeep zijn al voldoende);
- gebruik altijd nieuwe papieren zakdoeken en werp ze onmiddellijk weg in een gesloten vuilnisbak;
- nies of hoest in de plooi van je elleboog als je geen zakdoek
bij de hand hebt.
Algemene aanbevelingen met betrekking tot voedselhygiëne,
in volgorde van prioriteit specifiek voor Covid-19:
- bereid geen voedsel als je ziek bent. Vermijd contact tussen
je handen en je gezicht wanneer je voedsel bereidt;
- was je handen met warm water en zeep tussen elke bereiding gedurende minstens 30 seconden;
- was grondig de oppervlakken waarop je voedsel, vooral rauw
vlees, bereid hebt met warm water en zeep;
- verhit al het rauwe vlees voldoende aan de oppervlakte
(70°C kerntemperatuur gedurende ten minste 2 minuten
voor verwerkt vlees);
- bereid het voedsel apart, vooral wanneer je werkt met rauw
vlees.
Aanbevelingen voor tips over netheid en hygiëne op de werkplek (WHO) :
De hierna vermelde maatregelen zullen je helpen de verspreiding van infecties in het algemeen (verkoudheid, griep, gastroenteritis, enz.) en Covid-19 in het bijzonder op je werkplek te
voorkomen en je klanten, onderaannemers en werknemers te
beschermen.
- Reinig regelmatig de oppervlakken (bureaus, tafels, enz.) en
voorwerpen (telefoons, toetsenborden, enz.) met een ontsmettingsmiddel.
- Stimuleer je werknemers, onderaannemers en klanten om
hun handen regelmatig en zorgvuldig te wassen. Zie erop
toe dat het personeel, de onderaannemers en de klanten de
mogelijkheid hebben om hun handen met water en zeep te
wassen.
- Stel overal op de werkplek goed zichtbare dispensers met
een ontsmettend handspoelmiddel ter beschikking. Zorg
ervoor dat deze dispensers regelmatig gevuld worden.
- Plaats posters waarop de handhygiëne wordt voorgeschreven. Deze posters kunnen gebaseerd zijn op die van de nationale overheid voor volksgezondheid of op die van de website van de WHO (www.who.int).

- Combineer dit met andere communicatieacties, zoals de
publicatie van richtlijnen van officiële instanties die verantwoordelijk zijn voor de gezondheid en veiligheid op het werk
(publicatie is een maatregel die de voorkeur geniet in het
kader van “social distancing”), de organisatie van briefings
(niet te veel mensen tegelijk) en de verspreiding van informatie over handhygiëne op het intranet
Aanmoedigen en bevorderen van een goede ademhalingshygiëne op de werkplek.
- Hang posters op om de ademhalingshygiëne te bevorderen.
Combineer dit met andere communicatieacties, zoals het
publiceren van richtlijnen van officiële instanties die verantwoordelijk zijn voor gezondheid en veiligheid op het werk,
het organiseren van briefings en het verspreiden van informatie over handhygiëne op het intranet.
- Zorg ervoor dat er maskers en/of papieren zakdoeken in
geval van een loopneus of hoest op het werk ter beschikking
zijn, evenals gesloten vuilnisbakken voor hygiënische verwijdering.
Bijzonder risico voor dierlijke producten
Alle instellingen voor volksgezondheid en diergezondheid zijn
het erover eens dat vlees of levensmiddelen op basis van vlees
momenteel geen enkel initieel risico op Covid-19 vormen. Er
moet echter altijd rekening worden gehouden met het risico
van hun indirecte besmetting door de mens. Vlees waarop een
operator zou kunnen gehoest hebben, moet uit de voedselketen worden verwijderd.

SPECIFIEKE MAATREGELEN
MARKTEN M.B.T. HET CORONAVIRUS
Markten
- Buitenmarkten zijn verboden behalve in gemeenten waar
ze nodig zijn voor de bevoorrading van de lokale bevolking (wanneer er bijvoorbeeld geen supermarkt aanwezig is). Enkel de voedingskramen mogen openen in deze
zones op voorwaarde dat de lokale autoriteiten de social
distancing maatregelen kunnen garanderen. Als de burgermeester, ondanks de reorganisatie van de markt de
social distancing niet kan garanderen moet hij de markt
verbieden.
- Grootmarkten voor professionele klanten (zoals de vismarkt in Zeebrugge, de vroegmarkt in Brussel, …) mogen
blijven doorgaan.
Meer info:
https://vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/welke
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SLAGERS AAN HET WOORD
Vermits het coronavirus iedereen beperkingen oplegt en ik dus om de gekende reden niet op reportage
kon gaan, heb ik onze leden online gevraagd hoe zij met deze gezondheidscrisis omgaan. Het is een leuke
vaststelling dat onze leden heel veel discipline aan de dag leggen om hun klanten dagelijks te kunnen
bedienen in deze moeilijke situatie. Hierna laten we enkele slagers aan het woord.
ERWIN MERTENS, ZAAKVOERDER VAN
CULINAIRE SLAGERIJ DE KAPBLOK,
HEVERLEE

Het coronavirus beïnvloedt alles en
iedereen. Het aankoopgedrag van de
klanten is de laatste weken sterk veranderd. Ze geven ongeveer 1.5 keer het
normale aankoopbedrag uit. Uiteraard
is corona het gespreksonderwerp van
de dag in de winkel en aan sommige
klanten merken we dat ze toch wat
bang zijn.
Ook het personeel is een beetje ongerust maar wij proberen het hier luchtig
te houden. We beschermen ons maximaal.
Voor de klanten volgen we de opgelegde maatregelen. Het hamstergedrag
bleef bij ons beperkt omdat wij heel
duidelijk gecommuniceerd hebben dat
de winkel open zou blijven en we voldoende stock hebben.
De leveringen komen ook tijdig binnen.
Doordat wij werken in de korte keten,
alles zelf maken in combinatie met te
veel personeel (door het wegvallen van
catering en horeca) kunnen we onze
klanten nog extra in de watten leggen.
In de winkel wordt wat meer verkocht
maar in totaal zijn er minder inkomsten
10 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ

doordat de catering wegviel en er een
aanzienlijk bedrag aan horecaleveringen nu niet binnenkomt.
De maatregelen van de overheid zijn
streng maar rechtvaardig. Wij raden
iedereen aan om creatief te blijven en
de klanten zeer goed te verzorgen.
Daarnaast is je team nu belangrijker
dan ooit. Koop een extra taart bij je
collega-bakker voor het personeel en
blijf kalm, dat is mijn boodschap.
Zoals altijd heeft de creatieve zaakvoerder van de Kapblok een idee om
de situatie in een positief gebeuren om
te zetten.
Hij organiseerde op zondag 22/3 om
13u een eerste "Skype" BBQ in groep.
De deelnemers waren dus niet fysiek
aanwezig op het evenement. Hij kondigde dit zo aan:
Ondanks het terechte verbod i.v.m.
COVID-19 doen we een grote bbq.

Culinaire Slagerij De Kapblok, Heverlee

Hoe werkt het?
Om 13u heffen we samen het glas en
om 13.30u eten we samen.
U bestelt voor uw gezin een bbq-pakketje (wij kiezen en verrassen je).
Vlees-vis, groenten, sausjes en brood
€17€/pers, kinderen €9/kind.
Graag onmiddellijk bestellen indien je
wil mee doen, de plaatsen zijn beperkt.
Het aantal Skype-gebruikers is beperkt
tot 40 deelnemers.
Afhalen van uw bestelling kan zaterdag
21/3 na 15u of zondag tussen 8.30u en
9.30u in de winkel op de
Tiensesteenweg 166 Heverlee.
Instructies ivm Skype, downloaden,
inloggen (Laptop/Smarthone) krijgt u
bij afhaling.
U zal wel uw gsm-nummer en emailadres in de winkel moeten geven of bij
uw bestelling al ingeven.
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MARC HAEGEMAN VAN SLAGERIJ
MARC EN HILDE, GENTBRUGGE

Er is zeker een grotere verkoop in de
winkel en de mensen vinden de weg
naar de lokale slager terug. Dat is alleszins een fijne vaststelling. Vertrouwen en
kwaliteit zijn dan ook de grootste troeven van de ambachtelijke slagers.
In de winkel stellen we vast dat de
oudere klanten bang zijn over wat er
nog gaat komen. Wij hebben extra
maatregelen genomen om hen en onszelf te beschermen. De verkoopsters en

Slagerij Marc en Hilde, Gentbrugge

mijn echtgenote Hilde dragen handschoenen en mogen met niet meer dan
twee achter de toonbank staan. Wij
wassen nog vaker de handen en gebruiken ontsmettende handgel na iedere
klant. De klanten volgen zelf de richtlijnen opgelegd van de overheid goed op.
Wij hebben voor hen doekjes en ontsmettende gel aan de kassa staan.
We hebben er ook aan gedacht om een
beschermende plexi aan de kassa te
plaatsen maar hebben dat uiteindelijk
niet gedaan. Het dragen van mondmaskers ligt hier gevoelig. Ik heb onder
onze klanten heel wat verplegend personeel en zij vragen om de mondmaskers te doneren aan het ziekenhuis. Het
zou dus niet in goede aarde vallen als
wij die hier in de winkel zouden aandoen. In overleg hebben we gekozen
voor een soort beschermingshelm.
Bestellingen worden telefonisch gedaan
en de levering wordt in de inkomhal
afgeleverd. Ook daar veiligheid voor
alles. Er ligt een ontsmettingsmat in de
gang waarover de klanten lopen voor ze
binnenkomen.

Er is voldoen stock omdat we goed
voorbereid waren. Ik ben al enkele
weken aan luisteren naar de media en
heb voldoende Italiaanse- en Spaanse
producten ingeslagen. De grossiers
vroegen zich af waarom we dit deden.
Maar ik had het gevoel dat dit niet goed
zou komen en dat we ons moesten voorzien. Voor vers vlees en vleeswaren zal
de bevoorrading geen probleem zijn in
België. Bij aanvang van de crisis was
vers vlees wel een probleem omdat de
grossiers verrast waren van het koopgedrag van de mensen.
Het hamsteren is vorige donderdagnamiddag begonnen. Vermits alle scholen,
fabrieken, restaurants etc in onze omgeving dicht zijn, moeten de mensen nu
zelf koken en door de maatregelen van
de overheid moet men lokaal kopen en
mag men niet meer zomaar rondrijden.
De mensen beginnen dan een voorraad
aan te leggen zodat ze niet alle dagen
buiten moeten komen.
Voor ons is dat geen probleem. Wij werken door en staan ten dienste van de
klanten. De mensen die echt bang zijn

Slagerij Marc en Hilde, Gentbrugge
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mailen hun bestelling door en komen die
afhalen. Het is echter maar zelden kalm
en omdat er maar 2 klanten per keer
binnen mogen komen geeft dat aanleiding tot lange wachtrijen buiten.
Gelukkig is het goed weer en houden
alle mensen voldoende afstand.
Sinds het begin van de crisis geef ik gratis draagtassen mee. Onze klanten
mogen geen herbruikbare potten en tassen meer meebrengen. Onze klanten
begrijpen dat dit om hygiënische reden
nu niet kan.
Zolang we gezond mogen blijven doen
we verder.
MARLEEN DE SCHRYVER, ZAAKVOERDER SLAGERIJ DE COCK-DE
SCHRYVER, DEFTINGE

Onze klanten hamsteren massaal. Er zijn
natuurlijk nog altijd klanten die 3 x per
dag komen maar het merendeel van ons
cliënteel koopt voor meerdere dagen.
Mensen vragen de gekste dingen zoals
of we geen wc papier kunnen verkopen
etc..
We merken dat de klanten toch wel
bang zijn. We hebben dan ook voor onszelf maar zeker ook om hen te beschermen nieuwe regels ingevoerd. Allereerst
hebben we de kinderhoek ontsmet en
afgebroken en aan onze klanten
gevraagd hun kinderen niet meer naar
de winkel mee te brengen. Wij dragen
maskers en ontsmetten na elke klant
onze handen. Alles wordt hier tot in den
treure toe ontsmet en afgewassen van
12 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ

de deurklinken tot bankautomaat over
het knopje van de bediening van het
nummertjessysteem. De refter en de
winkel worden regelmatig gelucht. Wij
vragen om op het nummertjesmachientje met de elleboog in te drukken en om
voldoende afstand te houden.
We hebben genoeg voorraad en de
bestellingen komen nog vlot binnen. We
hebben wel gevraagd aan de teamleden
om niet te lang te kletsen met klanten
of met leveranciers zodat die zo vlug
mogelijk weer kunnen vertrekken. Dit
om alle risico’s te vermijden. Uiteraard
moet iedereen beleefd en vriendelijk zijn
maar afstand houden is nu de boodschap.
De eerste 10 dagen was er een grote
meerverkoop, vandaag kopen de mensen nog altijd meer dan voor de crisis
maar wel niet zo uitgesproken.
Onze klanten kunnen ook op voorhand
hun bestelling doorgeven en die buiten
op het nieuw geïnstalleerd rek ophalen.
Bij hun aankopen zit een overschrijving
waarmee ze dan moeten betalen. Op
die manier hoeven ze helemaal niet binnen te komen.
Ik vind dat we een grote verantwoordelijkheid dragen maar dat de meesten dat
goed aanpakken. Er is heel wat creativiteit in onze sector en er worden heel

goede ideetjes ontwikkeld en uitgewisseld. Je kan ook bij elkaar je ei eens
kwijt. We werken nog meer samen voor
hetzelfde doel en dat is mooi om te zien.
De klanten tonen hun appreciatie ook
veel meer dan voorheen. Ik denk dan
ook dat de zelfstandige ambachtelijke
slagers hier sterker gaan uitkomen. De
consument heeft gezien wat wij allemaal
doen om hen dat goede stukje vlees te
bezorgen en zijn er ons dankbaar voor.
Wij zien in onze slagerij mensen die we

BVBA Keurslagerij De Cock-De Schryver, Deftinge
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nog nooit gezien hebben. Het is goed
om te zien dat er uit zo’n crisis ook fijne
zaken komen. Het is wel aan de
ambachtelijke slagers om ook na de crisis te tonen dat ze het vertrouwen van
die mensen waard blijven.
Wij sluiten nu om 17 uur omdat de
meeste klanten ’s morgens komen. Dat
maakt het voor iedereen wat dragelijker.
FILIP VERCRUYSSEN, ZAAKVOERDER
VAN BEENHOUWERIJ SCALDIS TE
ANTWERPEN.

Vooral op vrijdag realiseerden we een
meerverkoop. Sinds deze week is het

Beenhouwerij Scaldis, Antwerpen

aankoopgedag veranderd naar aankoop
voor eigen gebruik. De klanten nemen
meer mee per klant omdat ze dan maar
om de 3 à 4 dagen moeten langskomen. Het gemiddeld bedrag per klant
mag je gerust maal 3 doen.
Door onze ligging hebben we nu een
totaal ander cliënteel. We zijn in onze
winkelwandelstraten nog maar met 4
van de 165 winkels open, en wij hebben
er daar 2 van: de kaaswinkel en de
beenhouwerij.
Er zijn nogal wat mensen die de drukte
van de supermarkten willen vermijden
en bij ons kopen.
Bij deze nieuwe klanten zijn er al mensen die regelmatig terugkomen omdat
heel de familie de kwaliteit van onze
producten beter vond.
Door de crisis is er tijd om te koken en
te genieten van het eten.
Nieuwe klanten hebben andere keuzes,
dus zit de gewone verkoop door elkaar.
Ietsje moeilijker voor de aankoop maar
zeker op te lossen.
Mensen die hun eigen draagtas bijhebben, vragen we vriendelijk om zelf alles
in te laden. Niemand maakt daar
bezwaar tegen.
Klanten die hun draagtas vergeten zijn,
krijgen er nu eentje van ons. Wij had-

den enkel nog een voorraadje plastiekzakjes van de kaaswinkel maar ik help
er de klanten gratis mee verder in beide
winkels. Op die manier leren nieuwe
klanten onze zaken kennen.
In de beenhouwerij is de omzet stabiel.
In de kaaswinkel gaat het wat minder
goed doordat de kaasschotels weggevallen zijn en de Nederlanders die normaal onze straten overbevolken in het
weekend niet meer komen.
Wij overwegen, zeker voor de kaaswinkel, om een online bestelkanaal te openen. Wij nemen nog contant geld aan
maar wassen telkens onze handen. De
betalingen met de kaart zijn wel gestegen tot
95 %.
Mijn personeel is blij dat ze nog mogen
werken, alleen de jobstudent blijft thuis
uit schrik voor het virus.
Ik ben er zeker van dat als de ambachtelijke slagers mogen open blijven tijdens de crisis, we er allemaal sterker
uitkomen in de toekomst omdat wij ook
in moeilijke tijden ons uiterste best
gedaan hebben om onze klanten het
beste stukje vlees aan te bieden. Het
vertrouwen is groot en dat moeten we
zo houden.

De kaaswinkel van Filip Vercruyssen
DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ | 13

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

SABINE, ZAAKVOERDER VAN SLAGERIJ
PETER EN SABINE, BRUSSEL

Slagerij Peter en Sabine, Brussel

Slagerij Peter en Sabine, Brussel
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Klanten kopen meer aan. Voor meerdere
dagen en veel meer vlees, minder
bereidde producten. Omdat ze nu zelf
tijd hebben om te koken. Enkelingen
kopen nu 10kg kipfilet. De meeste mensen kopen normaal aan maar voor meerdere dagen ineens. We realiseren een
groter aankoopbedrag per klant dus.
Hamsteren gebeurde meer die eerste
dagen toen het niet duidelijk was welke
maatregelen zouden volgen. Nu is er
een stabiele verkoop. Ik stel wel vast dat
populaire producten zoals gehakt, kip, ...
duurder worden. Sommige mensen zijn
bang, anderen niet. Mensen respecteren
wel de te houden afstand. Wij hebben
voorlopig geen al te lange wachttijden
maar niemand blaast nu omdat het al
eens wat langer duurt. Voor onze veiligheid wassen we nog meer de handen.
Wij dragen geen maskers of handschoenen maar hebben wel bakken geplaatst
aan de voorkant van de toonbank zodat
de klanten automatisch afstand moeten
houden. Voor de veiligheid van onze
klanten laten we niet te veel mensen in
eens binnen. In verband met het personeel: Wij zijn mits één uitzondering nog
voltallig. We gaven van in het begin aan
dat ze de keuze hadden om thuis te blijven. We hebben maar één mama met
een klein kind, voor de rest vooral mannelijke medewerkers. Die mama leek te

twijfelen of we wel voldoende bescherming hadden. We hebben haar dan
gezegd dat ze thuis mocht blijven als ze
zich onzeker voelde.
Onze leveranciers namen zelf het initiatief om zo weinig mogelijk risico te
nemen. Afstand houden …
Wij nemen geen herbruikbare verpakkingen meer aan, potjes noch zakken.
Ik vind de maatregelen zeer streng.
Misschien nodig, maar ik vraag me af
hoe ze zullen versoepelen. Ik beeld me
in dat het voor grote gezinnen op kleine
appartementen de hel moet zijn. Mijn
zoon heeft wekelijks minstens 2x kiné
nodig. Ik probeer dit nu zelf te doen.
Maar als dit lang aansleept dan wordt
dit echt een probleem voor zijn mobiliteit. Naar mijn mening moet de zwakke
gemeenschap echt beschermd worden,
moeten massa-evenementen afgelast
worden, maar zou men voor de rest
zoveel mogelijk activiteit moeten behouden.
FRANK DE NUL, ZAAKVOERDER VAN
VLEESHAL DE NUL IN LOKEREN.

Onze klanten vullen hun diepvries voor
een week zodat ze niet alle dagen moeten komen. Er is hamstergedrag maar
niet extreem al kennen we wel een
goede verkoop. Sommige, vooral ouderen, doen dikwijls nog lacherig over de
situatie.
We proberen onszelf en onze teamleden
zo goed mogelijk te beschermen en dragen mondmaskers in de winkel. Verder
blijft ontsmetten en veelvuldig handen
wassen een punt van aandacht. We dra-

Vleeshal De Nul, Lokeren

Vleeshal De Nul, Lokeren

gen zoveel mogelijk handschoenen en
vragen aan de klant om zijn/haar
tas zelf te vullen. Wij doen ook een
dagelijkse briefing.
Voor de veiligheid van de klanten volgen
we uiteraard de regels : afstand houden,
max 5 mensen in de winkel en ze moet
verplicht de handen ontsmetten voor

het gebruik van Bancontact.
Onze leveranciers hebben zelf maatregelen genomen en zijn zelf uiterst voorzichtig. Alles wordt tijdig geleverd. Voor
het ogenblik is er geen probleem met
bevoorrading al was dat wel zo voor kip
de eerste week.
Onze klanten moeten zelf hun draagtas

vullen, hier nemen we geen risico's mee.
De reglementering kan niet streng
genoeg zijn aangezien er nog steeds
mensen zijn die de situatie niet ernstig
nemen. Onze tip aan elke collega : probeer in deze drukke, hectische tijd toch
voldoende rust te nemen, zodat uw
weerstand op peil blijft.

BEWIJS VAN NOODZAAK OM TE CIRCULEREN TIJDENS CORONA-VIRUS MAATREGELEN

TEWERKSTELLINGSATTEST
Ondergetekende………………………………………….................................................................................................................................................................,
zaakvoerder van (naam + adres + ON),………….……………………………………................................................................................................................
……………………………………………………………………………………..................................................................................................................................................
bevestigt hierbij dat (naam werknemer)………………………………................................................................................................................................,
tewerkgesteld is in mijn detailhandelszaak (beenhouwerij) die open mag zijn overeenkomstig de bepalingen van het M.B.van
18/03/2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVOD-19 te beperken.
Daartoe dient hij/zij zich te verplaatsen van zijn domicilieadres (1) .............................…………………………………………………………………………
……..
naar de beenhouwerij gelegen (adres) .…………….........................…………………………………………………………............................................................
Opgesteld op …………........…. 2020			
Handtekening zaakvoerder ………………………………….........................................
(1) Indien de werknemer ook leveringen aan huis uitvoert of andere verplaatsingen dient het volgende vermeld te worden:
Daartoe dient hij/zij professionele verplaatsingen uit te voeren , met inbegrip van het woon-werkverkeer
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Pastorale:
het lekkerste lamsvlees van bij ons
Zeg niet zomaar lamsvlees tegen Pastorale-lamsvlees. Pastorale is al sinds 1992 hét keurmerk dat garant staat voor
puur en lekker kwaliteitslamsvlees van eigen bodem. De kwekers beschikken over een heel wat kennis en ervaring om
op een zeer kwaliteitsvolle manier schapen te houden. De vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH) waakt als een goede
herder over het (keur)merk. Dankzij die nauwgezette kwaliteitsbewaking krijg je heerlijk lamsvlees op je bord. Volg
Pastorale op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

HOE LAMSVLEES BEWAREN?
Lamsvlees met het Pastorale-keurmerk wordt op een beperkt
aantal verkooppunten aangeboden en gedurende een welbepaalde periode (Paasperiode en oktober-november).
Vers lamsvlees heeft een bordeauxrode kleur. Je gebruikt het
best zo vers mogelijk. Gemalen of gehakt vlees is 1 dag houdbaar, vlees in porties gesneden 2 dagen en gebakken en gebraden vlees 3 tot 4 dagen. In de diepvries bewaar je het best niet
langer dan 10 maanden.
HOE LAMSVLEES LEKKER KLAARMAKEN?
Lamsvlees biedt heel wat culinaire mogelijkheden en is
geschikt voor zowel de dagelijkse keuken als voor feestbereidingen. De meest gekende stukken lamsvlees zijn de lamsbout,
de lamsfilet, de lamskotelet, de lamsragout, het lamskroontje
en het lamsgehakt. Lamsnavarin maak je best van vlees uit de
nek of de schouder.
De beste manier om lamsvlees te bereiden, is ervoor te zorgen
dat het vlees vanbinnen nog rosé is en lekker sappig.
Lamsvlees kan je bakken, braden, roosteren of stoven. Het
vlees is mals, licht verteerbaar en heeft een typische smaak.
Lamsvlees gaat heel goed samen met knoflook en kruiden als
munt, salie, tijm, rozemarijn, oregano, marjolein, koriander en
diverse currycombinaties.
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PAST LAMSVLEES IN EEN GEZOND VOEDINGSPATROON?
Lamsvlees draagt bij tot de inname van eiwitten van een goede
biologische kwaliteit, van B-vitaminen (vooral vitamine B3 en
B12) en van het mineraal zink. Zoals bij elke vleessoort zijn er
ook binnen het assortiment van lamsvlees stukken die mager,
gemiddeld vet of vet zijn. Wissel vette vleessoorten geregeld af
met magere soorten.

TECHNISCH ARTIKEL

GROENTESTOOFPOTJE MET LAMSBOUT
EN RIJST

AARDAPPELGRATIN MET LAMSVLEES EN
GROENE BOONTJES

Ingrediënten
8 wortelen
2 uien
2 stengels selder
1 bussel boterrapen
2 pastinaken
4 takjes tijm
2 teentjes look
2 blaadjes laurier
bosje koriander
1 lamsbout (+/- 1 kg)
2 el currypoeder
2 dl room
300 g witte rijst
1 à 2 el sausbinder
boter
peper en zout

Ingrediënten
500 g bloemige aardappelen
800 g lamsbout "Pastorale"
200 g groene boontjes
2 dl lichte vleesbouillon
1 dl room
1 dl melk
3 el boter
1/2 bussel peterselie
1/2 bussel kervel
4 takjes dragon
1 teentje knoflook
6 sneetjes wit brood
1 el mosterd
peper en zout

Recept
Schil en snijd 4 wortelen in grove stukken. Snijd de uien grof en
snijd 1 stengel selder in stukjes.
Kruid de lamsbout met peper en zout en schroei het vlees
langs alle kanten dicht in boter. Voeg de stukjes wortel, ui en
selder samen met de tijm, laurier en de gekneusde look toe.
Giet er water over tot alles onder staat en laat 3 uur op een
zacht vuurtje sudderen.
Haal de bout uit het water, zeef de bouillon en zet de bouillon
terug op het vuur. Roer er het currypoeder onder.
Schil en snijd de rest van de groenten, 4 wortelen, 1 selder,
boterrapen en 2 pastinaken in gelijke stukken en voeg toe bij
de bouillon.
Roer er de sausbinder door en laat wat indikken. Giet er de
room bij en laat 2 minuten pruttelen.
Leg de lamsbout terug in de pan bij de saus en laat nog een
half uur op een zacht vuur garen.
Kook de rijst gaar. Werk de stoofpot af met de koriander en
geef er de rijst bij.

Recept
Schil de aardappelen en snijd ze in flinterdunne plakjes.
Wrijf een ovenschotel in met een lepel boter en het knoflookteentje. Schik de aardappelschijfjes in de ovenschaal en
kruid elke laag spaarzaam met peper en zout.
Giet er de room en melk over en gaar in de oven (afhankelijk
van de dikte) gedurende 1 uur à anderhalf uur op 140°C.
Pluk de peterselietakjes en spoel samen met de kervel en de
dragon. Maal deze fijn in een keukenrobot met een eetlepel
boter, het brood (zonder korsten) en de mosterd.
Kleur de lamsbout in de resterende boter, doe in een ovenschaal en strijk er de kruidenkorst over.
Laat garen in de oven gedurende 25 minuten op 220°C.
Kook intussen de boontjes beetgaar in licht gezouten water en
giet ze af.
Haal vervolgens de lamsbout uit de oven en laat een 10-tal
minuten rusten.
Blus de ovenschotel met de bouillon en laat inkoken tot een
lichte jus.
Zeef door en breng op smaak met peper en zout.
Snijd het vlees in plakjes en schik op warme borden, lepel er de
jus over en serveer de boontjes en gratin afzonderlijk.
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GEBAKKEN VENKEL MET CITROEN EN
LAMSBOUT OP GROOTMOEDERS WIJZE
SALIE, AARDAPPELEN EN GEROOSTERDE
LAMSBROCHETTES

Voor lamsbout op grootmoeders wijze heb je wat geduld nodig
maar het sappige vlees is het wachten meer dan waard.

Ingrediënten
3 venkelknollen
1/2 kilo vastkokende aardappelen
1 teentje knoflook
sap van 1/2 citroen
een 10-tal salieblaadjes
500 g lamsvlees "Pastorale" (van schouder of bout, ontbeend)
lamsvleeskruiden zoals rozemarijn, tijm, marjolein
provençaalse kruiden
4 eetlepels olijfolie
2 dl magere vleesbouillon
Recept
Snijd het lamsvlees in blokjes van ongeveer 2 cm². Prik het
vlees op 8 satéstokjes.
Schil de aardappelen en snijd ze in blokjes. Laat kort doorkoken
en spoel daarna met koud water.
Pers de knoflook en snijd de venkelknollen in fijne blokjes.
Verhit drie koekenpannen en verdeel er de olijfolie over.
In de ene pan stoof je op een matig vuur de venkel en de knoflook. In de tweede pan bak je de brochettes rosé. In de laatste
pan bak je de aardappelblokjes op een hoog vuur.
Kruid de brochettes met peper en provençaalse kruiden. Aan de
venkel voeg je de salie en het citroensap toe. Tot slot kruid je
de aardappelen met een beetje peper.
Haal het vlees uit de pan en blus de pan met de bouillon. Breng
de jus op smaak met wat peper en lamsvleeskruiden.
Schik het vlees op warme borden en lepel er de jus over. Dien
op met de aardappelen en de groenten erlangs.
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Ingrediënten
1 lamsbout
3 uien
1 bol knoflook
2 wortelen
2 takjes rozemarijn
4 takjes tijm
koude boter
peper en zout
1 citroen
1 l groentebouillon
Recept
Verwarm de oven op 150°C.
Maak met een scherp mes enkele inkepingen in het vet van de
lamsbout. Kruid met peper en zout.
Zet een grote pan op het vuur met wat boter. Schroei het vlees
langs alle kanten dicht.
Leg het stuk vlees in een ovenschaal. Zet het vlees gedurende
60 minuten in de oven.
Schil ondertussen de wortelen en snijd in staafjes.
Snijd de uien in stukken en snijd de knoflookbol horizontaal
middendoor. Voeg deze toe aan de lamsbout samen met de
rozemarijn, tijm en overgiet met de bouillon.
Gaar nog 20 minuten in de oven. Overgiet de bout na 15 minuten met het braadvocht.
Haal de lamsbout uit de oven en laat minstens 10 minuten rusten onder aluminiumfolie.
Verwijder intussen de lookteentjes uit de pan en blus het braadvocht met een klein scheutje citroensap.
Giet het braadjus door een zeef en roer de saus af met klontjes
koude boter.
Snijd de lamsbout en serveer met de saus.
Dien op met gestoofde worteltjes en aardappeltortilla.
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KWALITEITSNORMEN
VOOR EXCELLENTIE
Er zijn maar weinig landbouwtradities die zo strek verankerd zitten in de geschiedenis, dan de productie van lamsvlees en
rundsvlees. Het beste vlees van Groot-Brittanië, van dieren die in een uitzonderlijke omgeving zijn grootgebracht, bezit vandaag het Brits Kwaliteitslabel een keurmerk dat de authenticiteit en traceerbaarheid van het vlees garandeert, net zoals het
volledige productieproces van het vlees.
Maar naast de bijzondere smaak van het vlees, wordt er bij het
kweken van de lammeren met Brits Kwaliteitslabel ook veel
aandacht besteed aan de bescherming van het milieu en duurzame ontwikkeling. De producenten van lamsvlees en rundvlees met Brits Kwaliteitslabel volgen in die zin dan ook een
expliciete landbouwpolitiek, geheel vrijwillig.
Zo worden er serieuze inspanningen gedaan om het broeikaseffect terug te dringen, net zoals er nauwlettend wordt toegekeken op een gezonde vegetatie door de weilanden en heidelandschappen nauwkeurig te onderhouden. Bovendien wordt er
door deze enorme weilanden ook koolstof opgeslagen.
Daarnaast wordt het gebruik van meststoffen verlaagd, worden
de dierlijke uitwerpselen en al het ander dierlijk afval gerecycled, wordt de waterbevoorrading geoptimaliseerd en ook het
water zelf uiterst streng gecontroleerd.
Kers op de taart, en een logisch gevolg van deze doorgedreven
visie, is dat de natuurlijke landschappen van deze landbouwgebieden er niet alleen prachtig uitzien maar ook kerngezond
zijn. Stuk voor stuk zaken die voor heerlijk lamsvlees zorgen
met een onvergelijkbare kwaliteit

DE HEERLIJKE CHARME VAN LAMSVLEES MET BRITS
KWALITEITSLABEL ...
Sommige consumenten houden het enkel bij de familiale
en traditionele lamsbout, maar lamsvlees met Brits
Kwaliteitslabel kent oneindig veel mogelijkheden, de ene bereiding nog smakelijker dan de andere. En dat het hele jaar door!
Met diverse stukken van het lam kunnen we tal van gerechten
bereiden, toegankelijk of net iets ingewikkelder, maar steeds
onwaarschijnlijk lekker!
De opmerkelijke smaak van lamsvlees met Brits Kwaliteitslabel
is grotendeels te danken aan de manier van opvoeden dat voor
het overgrote deel in de openlucht plaatsvindt. De lammeren
met Brits Kwaliteitslabel worden geboren en opgevoed in de
openlucht, en leven in de meest natuurlijke omstandigheden.
Het grondgebied waarop ze worden grootgebracht zijn heuvelachtige terreinen die ongeschikt zijn voor de productie van
granen. Deze gebieden bezitten een oceanisch klimaat met
veel regen, wat voor uitgestrekte en groene weilanden zorgt.
Bovendien kunnen de producenten van dit lamsvlees prat gaan
op meer dan twee eeuwen ervaring, wat aan de basis ligt van
een unieke knowhow.
De Britse lammeren van deze campagne worden grootgebracht
in een voor hen geschikte omgeving, onder meer dankzij een
gematigd en vochtig klimaat dat voor malse en groene weilanDE BELGISCHE BEENHOUWERIJ | 19
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den zorgt en dus perfect is voor herkauwers, zowel op vlakke
als meer heuvelachtige terreinen.
Deze condities zorgen ervoor dat de dieren mals gras en verse
kruiden eten, waardoor het vlees onvergelijkbaar is van smaak,
maar bovendien ook interessante en nuttige voedingswaarden
bezit. Diverse studies wezen uit dat dieren gevoed met vers
gras 75% meer omega-3 produceren dan andere, maar ook
300% meer vitamine E en
400% meer vitamine A! Heerlijk lamsvlees dus dat goed is voor
de gezondheid en bovendien een antioxidante werking bezit.
DIERENWELZIJN
Liefde voor dieren zit zowat in de genen van deze Britse kwekers, onnodig te zeggen dat de kwekers van deze lammeren
uitermate begaan zijn met het welzijn en de gezondheid van
hun dieren. De boerderijen en landerijen waar deze dieren
opgevoed worden, zijn onderworpen aan extreem strenge
maatregelen en professionele kweekmethodes die het « Red
Tractor » programma volgen, een schema dat de manier van
grootbrengen streng controleert, maar ook de voeding van de
dieren en het eventuele gebruik van veterinaire producten zeer
regelmatig checkt.
Het eindresultaat is lamsvlees van topkwaliteit, gelabeld met
het « Quality Standard Mark » en waardoor we er in alle vertrouwen voor kunnen kiezen.
BESCHIKBAARHEID
Buiten de gastronomische kwaliteiten, die overduidelijk zijn, is
een van de grootste troeven van lamsvlees met Brits
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Kwaliteitslabel dat het 365 dagen per jaar verkrijgbaar is.
Dankzij de vele en uitgestrekte weilanden in het Verenigd
Koninkrijk kunnen er quasi het hele jaar door lammeren geboren worden, ook al is dit uitzonderlijke vlees tussen april-mei
en december-januari nóg smakelijker en toegankelijker.
In de praktijk komt het erop neer dat de lammetjes in de winter
of in het voorjaar geboren worden, bij het moederschaap drinken en volop kunnen grazen. De schapen zelf worden tijdens
de winter bijgevoederd met gedroogd gras (hooi, baalvoer
enz.) of andere winterse gewassen zoals rapen of kolen.
GROOT AANTAL VERSNIJDINGEN
Maar naast zijn vele smakelijke eigenschappen en hoge voedingswaarde, bezit lamsvlees met Brits Kwaliteitslabel nog een
troef: het aanbod van een groot aantal versnijdingen, gekoppeld aan de korte afstand waardoor het vlees in ons
land razendsnel kan geleverd worden, vaak binnen de 48 uur
nadat de lammeren geslacht zijn. Minder gekende stukken
zoals lamsschouder, lamsnek of lage lamsribbetjes zijn zeker
niet minder smakelijk, integendeel, maar wel een stuk toegankelijker.
LAMSVLEES, PERFECT VOOR VERDELERS ...
De nabijheid van de productieregio's betekent niet alleen dat
de ecologische voetafdruk vrij klein is, het staat ook garant
voor supervers lamsvlees dat razendsnel kan geleverd worden.
Bovendien zorgt de regelmaat van de bevoorradingen, eveneens gelinkt aan de nabijheid van de productiezones , voor
trouwe klanten die op elke levering levering blindelings kunnen
vertrouwen.

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

Eerst en vooral hopen we dat u, uw familie en collega’s gevrijwaard zijn
gebleven van COVID-19 en indien er toch iemand getroffen werd dat
deze snel en volledig zal herstellen.
Met deze communicatie wensen we u te informeren dat we operationeel blijven.
Gedurende deze gezondheidscrisis is Hygiëne voor iedereen cruciaal
geworden, dit motiveert Realco om u te blijven dienen, een antwoord
te formuleren op uw noden en u zo snel en accuraat mogelijk te
bevoorraden.
De gezondheid van den mens garanderen is onze missie. Dit nemen
we niet licht op en hebben daarvoor volgende actiepunten
geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat onze producten terecht
komen daar waar ze nodig zijn, rekening houdend met de
bescherming van ons personeel en hun familie:
Expeditie en productie:
• De teamleden van onze productieploeg zullen de bestellingen
verwerken met inachtname van strikte hygiënische normen en
rekening houdend met de verplichte sociale afstand
• Onze partners voor nationale en internationale expeditie bevestigen
ons dat de leveringen gegarandeerd kunnen worden.
Al onze andere medewerkers werken van thuis uit en hebben alle nodige materiaal ter beschikking om zo efficiënt mogelijk verder te werken.
Uiteraard houden we de evolutie aandachtig in het oog en zullen we
niet nalaten om indien nodig bijkomende maatregelen te treffen.
We zullen, beste partner, deze crisis samen te boven komen.
Voor meer informatie kan u altijd terecht bij uw gebruikelijke
contactpersoon.
Zorg goed voor jezelf, je familie en collega’s!
Met vriendelijke groeten,
Het Realco team,
partner, Albert Einsteinlaan, 15 B-1348 Louvain-la-Neuve
REALCO SABeste
Avenue
(Belgium) T + 32 10 45 30 00 | F + 32 10 45 63 63 |info@realco.be
Eerst en vooral hopen we dat u, uw familie en collega’s gevrijwaard zijn gebleven van COVID-19
en indien er toch iemand getroffen werd dat deze snel en volledig zal herstellen.
Met deze communicatie wensen we u te informeren dat we operationeel blijven.
Gedurende deze gezondheidscrisis is Hygiëne voor iedereen cruciaal geworden, dit motiveert
Realco om u te blijven dienen, een antwoord te formuleren op uw noden en u zo snel en accuraat
mogelijk te bevoorraden.
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De teamleden van onze productieploeg zullen de bestellingen verwerken met inachtname
van strikte hygiënische normen en rekening houdend met de verplichte sociale afstand
Onze partners voor nationale en internationale expeditie bevestigen ons dat de
leveringen gegarandeerd kunnen worden.

Al onze andere medewerkers werken van thuis uit en hebben alle nodige materiaal ter
beschikking om zo efficiënt mogelijk verder te werken.
Uiteraard houden we de evolutie aandachtig in het oog en zullen we niet nalaten om indien nodig
bijkomende maatregelen te treffen.
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WEDSTRIJD

Ben jij uitbater van een slagerij/speciaalzaak en heb je een ruim assortiment lokaal geproduceerd vlees?
Slaag je erin om het vlees en de vleeswaren mooi te doen opvallen? Hecht je belang aan de creatieve
inrichting van je vleestoog? Heb je oog voor topkwaliteit en winkelbeleving?
Dan maak jij kans om de titel van Mooiste Vleestoog 2020 te winnen.
Schrijf je in tot en met vrijdag 1 mei en ga lopen met de eer én een mooie prijzenpot!
WAAROM DEZE WEDSTRIJD?
Dagelijks lever jij met je zaak inspanningen om verse, lokale producten in de kijker te zetten. Je hebt een passie voor
producten van bij ons en je weet als
geen ander dat een uitnodigende versrayon het beste lokmiddel is voor je
zaak. Door producten van bij ons in de
kijker te zetten, speel je bovendien in op
de groeiende vraag naar lokale producten.
Om jou hiervoor te belonen en ter promotie van Belgisch rund- en varkens-

vlees, organiseert VLAM in samenwerking met de Landsbond dit jaar de
Mooiste Vleestoog van het jaar.
WIE KAN MEEDOEN?
De wedstrijd staat open voor alle zelfstandige slagers en speciaalzaken met
een vleestoog die trots zijn op hun vleesassortiment. Extra punten zijn weggelegd voor de rayons waarin producten
creatief gepresenteerd worden, voor een
klantvriendelijke bediening en voor
rayonverantwoordelijken die uitblinken
in productkennis.

WAT KAN JE WINNEN?
Bij deelname krijg je sowieso een individueel rapport van het bezoek van de
mystery shoppers aan jouw winkelpunt.
Als winnaar krijg je een cheque van
€1.000 voor de aankoop van Belgisch
rund en varkensvlees, heel wat mediaaandacht en nog andere leuke prijzen.
HOE INSCHRIJVEN?
Je kan je inschrijven tot en met vrijdag 1
mei via de website www.mooistevleestoog.be. Na een eerste selectie op basis
van de ontvangen kandidaturen volgt er
een bezoek van mystery shoppers. Een
jury bezoekt de finalisten en kiest de uiteindelijke winnaar. De prijs wordt uitgereikt op het winkelpunt.
Meer info en voorwaarden op
www.mooistevleestoog.be.
We wensen jullie veel succes!!
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WEDSTRIJDREGLEMENT

MOOISTE VLEESTOOG 2020
WEDSTRIJDCATEGORIE SLAGERIJ/SPECIAALZAAK
ARTIKEL 1: ORGANISATOR EN
REGLEMENT
Deze wedstrijd, zonder aankoopverplichting, wordt georganiseerd door VLAM
(Vlaams Centrum voor Agro- en
Visserijmarketing vzw), waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is in de
Koning Albert II-laan 35 bus 50 in 1030
Brussel en met KBO-nr. 0454 423 323,
hierna genoemd ‘de Organisator’.
VLAM organiseert de wedstrijd “Mooiste
Vleestoog 2020”.
Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing
zijn voor de deelnemers aan de wedstrijd die de organisator via www.mooistevleestoog.be organiseert.
Deelname aan deze wedstrijd impliceert
de volledige aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement.
Het reglement is vrij toegankelijk op de
website www.mooistevleestoog.be. De
deelnemers die een kopij van het huidige reglement wensen te ontvangen,
kunnen hiervoor een mail sturen naar
b2b@vlam.be.
ARTIKEL 2: DEELNEMERS
De wedstrijd bestaat uit twee wedstrijdcategorieën: categorie buurtsuper en
categorie slagerij/speciaalzaak. Dit is het
wedstrijdreglement voor de wedstrijdcategorie Slagerij/Speciaalzaak.
De categorie slagerij/speciaalzaak staat
open voor uitbaters van zelfstandige slagerijen, vleesspeciaalzaken en speciaalzaken met een vleestoog met vestiging
in België op voorwaarde dat ze meerderjarig zijn, met uitsluiting van iedereen
die werkzaam is voor de Organisator of
voor ondernemingen die rechtstreeks
dan wel onrechtstreeks bij de creatie en
organisatie van de wedstrijd betrokken
zijn, alsook met uitsluiting van alle
gezinsleden (d.w.z. mensen die dezelfde
hoofdverblijfplaats hebben) van deze
uitgesloten categorieën.
ARTIKEL 3: WEDSTRIJD
De wedstrijd verloopt via www.mooistevleestoog.be. De inschrijvingen voor de
wedstrijd lopen van maart 2020 tot
1 mei 2020 (23:59:59).

De selectie van de winnaars in beide
categorieën wordt 12 juni 2020 afgerond.
Enkel de deelnames - ontvangen uiterlijk
op 1 mei 2020 om 23:59:59 - worden in
aanmerking genomen. In geval van
betwisting omtrent de tijdigheid van een
inzending geldt het tijdstip dat door de
server van de Organisator werd geregistreerd.
De deelnemer moet:
1. Zich registreren op www.mooistevleestoog.be.
2. Minstens 3 foto’s bezorgen. Deze
kunnen digitaal verzonden worden via
de website www.mooistevleestoog.be of
opgestuurd worden naar ‘VLAM – wedstrijd de mooiste vleestoog’, Koning
Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel
(tel: +32 2 552 80 11).
De foto’s geven het volgende weer:
- een globaal overzicht van de vleestoog
- het aanbod Belgisch vlees (uitgezonderd charcuterie)
- een foto van wat de vleestoog speciaal maakt
3. Een motivatie voor de deelname in
maximum 1000 tekens weergeven. Ze
kan online ingevuld worden op
www.mooistevleestoog.be of opgestuurd worden naar ‘VLAM – wedstrijd
de mooiste vleestoog’, Koning Albert
II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel (tel: +32
2 552 80 11).
Enkel volledige inschrijvingen, ontvangen voor 1 mei 2020 23:59:59, worden
aanvaard.
ARTIKEL 4: VERLOOP VAN DE
WEDSTRIJD
De praktische opvolging van de wedstrijd en de verwerking van de deelnames zal gebeuren door de Organisator.
De Organisator houdt toezicht op het
correcte verloop van de wedstrijd, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend
is en niet kan worden aangevochten om
welke reden dan ook. Ook de samenstelling van de jury kan niet worden aangevochten.

Stap 1:
Een interne jury zal alle inschrijvingen
beoordelen en maximum 25 laureaten
per categorie selecteren. Iedere uitbater
kan maar met één zaak geselecteerd
worden.
Indien meerdere zaken van dezelfde laureaat in aanmerking komen, wordt de
hoogst gerangschikte zaak geselecteerd
voor verdere deelname.
Stap 2:
Uit de laureaten worden per categorie
drie finalisten geselecteerd door een
panel van mystery shoppers. Deze mystery shoppers werken met een standaard checklist en worden voldoende
gebriefd om een uniforme beoordeling
te garanderen.
De mystery shoppers worden gevraagd
om rond te lopen in de zaak en een
goed beeld te vormen van de orde, netheid en organisatie van de volledige
vleestoog. De vleestoog wordt in beeld
gebracht door 2 overzichtsfoto's.
Daarnaast wordt de vleestoog beoordeeld aan de hand van 9 vragen:
- de presentatie van het vlees
- de aanwezigheid van een duidelijke
prijsaanduiding
- het vlees dat van Belgische origine is
- de aanwezigheid van een duidelijke
verwijzing naar het land van oorsprong
- of er voldoende voorraad aanwezig is
in de toog
- algemene netheid, orde en organisatie
- het gebruik van een creatieve inrichting
- vriendelijkheid van het personeel
- eventuele positieve punten en verbeterpunten voor het winkelpunt
Stap 3:
Uit de drie finalisten per categorie wordt
één winnaar geselecteerd door een jury
van experten. Bij deze finale beoordeling
is er een visuele beoordeling van de
vleestoog. Deze beoordeling vindt plaats
tussen 28 mei en 10 juni 2020.
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WEDSTRIJD

ARTIKEL 5: PRIJZEN
Na afloop van de mystery shopper wedstrijdronde krijgt ieder winkelpunt een
individueel rapport met de beoordeling
van de mystery shoppers.
De winnaar van de categorie slagerij/
speciaalzaak kan rekenen op:
- 1.000 euro incl. btw voor de aankoop
van Belgisch rund- en varkensvlees
(uitgezonderd charcuterie);
- Luxe vleesmes;
- Media-aandacht (online via de VLAMkanalen, regionale pers ...).
- De prijs voor categorie slagerij/speciaalzaak wordt uitgereikt op het
gewonnen winkelpunt en vindt plaats
op 16 of 18 juni 2020.
- Het rund- en varkensvlees, dat van
Belgische oorsprong moet zijn, kan
aangekocht worden bij een vleesgrossier naar keuze. VLAM zal de factuur
ten bedrage van maximaal 1.000 euro
(incl. BTW) rechtstreeks aan desbetreffende grossier betalen.
- De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.
- De Organisator kan op elk ogenblik
om productionele of inhoudelijke
redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere redenen van
overmacht, een wedstrijdproduct
annuleren of wijzigen.
- De Organisator kan te allen tijde een
persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door VLAM vzw
voor een bepaalde periode uitsluiten
in geval van inbreuk op één van de
deelnemingsvoorwaarden of in geval
van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.
- De Organisator maakt of verleent
geen enkele garantie met betrekking
tot een prijs. De Organisator kan niet
aansprakelijk gehouden worden voor
gebeurlijke ongevallen of schade die
(on)rechtstreeks verband houdt met
een gewonnen prijs. Een prijs is
ondeelbaar en moet aanvaard worden
zoals deze wordt toegekend.
ARTIKEL 6: WINNAARS
De bekendmaking van de winnaar van
de categorie slagerij/speciaalzaak
gebeurt op het gewonnen winkelpunt en
vindt plaats op 16 of 18 juni 2020.
ARTIKEL 7: SANCTIES
Bij schending van het wedstrijdreglement, poging tot fraude of pertinente
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oneerlijkheden, wordt de deelnemer uit
de wedstrijd ontzet en kan niet opnieuw
worden deelgenomen, indien de wedstrijdperiode van de wedstrijd nog loopt.
Meervoudige deelname van éénzelfde
speler in dezelfde periode door middel
van verschillende elektronische adressen, identiteiten of welke andere manier
ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting
van de deelnemer aan de wedstrijd tot
gevolg. Geen enkele klacht hieromtrent
zal worden aanvaard. Georganiseerde
en/of collectieve deelnames aan de
wedstrijd i.c. meervoudige deelnemers
op hetzelfde adres zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen
van de hieraan verbonden deelnames.
ARTIKEL 8: AANVAARDING REGLEMENT
Door hun deelname aan de wedstrijd
verbinden de deelnemers zich tot de
onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit
reglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden. Hoe dan ook is iedere betwisting omtrent het reglement en de wedstrijd uitgesloten.
ARTIKEL 9: VRIJWARING TEGEN RECHTEN VAN DERDEN
Deelnemers verklaren middels deelname
aan deze wedstrijd uitdrukkelijk dat zij
alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van de ingezonden reacties
bezitten en vrijwaren de Organisator van
iedere aanspraak door derden.
Deelnemers dragen alle eigendomsrechten over aan de Organisator.
Stockfoto's mogen derhalve niet worden
ingezonden. Foto's waarop mogelijk
recht rust van derden (bekende
Vlamingen, fotomodellen, etc.), maar
ook beledigende, discriminerende, seksueel getinte, geweldverheerlijkende of
leeduitbeeldende foto’s zijn uitgesloten
van deelname.
ARTIKEL 10: PRIVACYVOORWAARDEN
Overeenkomstig de privacyverklaring op
de website www.mooistevleestoog.be
worden volgende persoonsgegevens van
de deelnemers bijgehouden:
- Naam en voornaam
- Naam en voornaam contactpersoon

-

E-mailadres zaakvoerder
GSM zaakvoerder
Naam winkelpunt
Adres winkelpunt
Sluitingsdag(en) winkelpunt
Openingsuren winkelpunt

Deze gegevens worden opgenomen in
een bestand bestemd voor de wedstrijdadministratie, om contact met u te
kunnen nemen aangaande uw deelname
en/of desgevallende prijs, Voor identificatie van de winnaar evenals voor de
eventuele publicatie van de naam, voornaam en woonplaats in de pers en op de
website van de winnaar. De deelnemer
gaat eveneens akkoord met deelname
aan een fotografische of audiovisuele
reportage, zonder recht op bijkomende
vergoedingen bij winnen van de wedstrijd.).
Deze gegevens worden ook opgenomen
in een bestand bestemd voor direct
marketing-doeleinden. De Deelnemers
zullen onder andere uitgenodigd worden
voor andere, gelijkaardige acties van de
Organisator in de toekomst.
Door inschrijving gaat de deelnemer
akkoord met het wedstrijdreglement en
verleent hij het recht om de bezorgde
foto’s te allen tijde te gebruiken en/of te
publiceren voor verschillende doeleinden. De deelnemer garandeert over
deze rechten te beschikken en vrijwaart
de organisator in dat opzicht tegen
ieder verhaal van derden.
ARTIKEL 11: BEVOEGDE RECHTBANKEN
Dit wedstrijdreglement werd opgesteld
naar Belgisch recht. In voorkomend
geval zijn de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel
bevoegd.
ARTIKEL 12: BESCHIKBAARHEID
De wedstrijd is geldig in België en is in
principe 24 uur op 24 beschikbaar. De
organisator behoudt zich echter het
recht voor het computersysteem tijdelijk
te onderbreken om technische zaken te
regelen noodzakelijk voor de goede
werking van de wedstrijd en de bescherming van het systeem en de gegevens.
De organisator behoudt zich te allen
tijde het recht voor de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de wedstrijd voortijdig te beëindigen om organisatorische
redenen, zonder dat de deelnemer enige
aanspraak jegens organisator kan doen
gelden.

BELGISCH

WAGYU

• 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

Hof van Ossel
Osselstraat 91
1785 Merchtem
Belgium

Filip Meysmans
+32 474 51 61 35
info@hofvanossel.be
www.hofvanossel.be

WAS REGELMATIG JE HANDEN.

GEBRUIK ELKE KEER EEN NIEUW PAPIEREN
ZAKDOEKJE EN GOOI HET WEG IN EEN
AFSLUITBARE VUILNISBAK.

1

2

BESCHERM JE TEGEN VIRUSSEN
ZOALS HET CORONAVIRUS COVID-19
OF DE SEIZOENSGRIEP!

RECEPTEN

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

MAKING SENSE OF TASTE

ASPERGES
ASPERGEBALLETJES
BEREIDING

SAMENSTELLING

De ham fijnsnijden.

ASPERGEVINK

Gehakt vermengen met de Premium Vekamix, de
Taste Sensation Asperge en de fijngesneden ham.

BEREIDING

Deeg portioneren in balletjes van ± 20 gram.

55 GR/KG PREMIUM VEKAMIX
(D7048779)
25 GR/KG TASTE SENSATION

ASPERGE (D7048589)
SAMENSTELLING
1 KG GEHAKT

Balletjes mooi rondrollen.
Blancheer de groene asperges beetgaar, laat ze
55 GR/KG PREMIUM VEKAMIX
150 GRAM LICHT GEROOKTE
uitlekken en snijd ze in kleine stukjes.
(D7048779)
Tip: Aspergeballetjes presenteren op een fondueschaal
HAM
of eventueel op een tapasschotel. Balletjes kort bakken
Vermeng het kalfsgehakt met de Premium Vekamix,
25 GR/KG TASTE SENSATION
in fonduevet of braden in de oven.
Taste Sensation Asperge en de groene asperges.
ASPERGE (D7048589)
Portioneer het deeg in bolletjes van 80 gram.
Rol de bolletjes in een plakje fricandeau tot een
mooie vink.
Garneer de buitenkant met Paneermix Easy Ardens.

PANEERMIX EASY ARDENS
(D7048747)
1 KG KALFSGEHAKT
150 GRAM GROENE ASPERGES
12 PLAKJES
KALFSFRICANDEAU

Ontdek een veelvoud aan recepten op

www.rejospices.eu
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Hou minstens 1,5 meter afstand
van elkaar. Maak de wachtrij buiten
verder indien nodig.

BESTRIJD HET
CORONAVIRUS!

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE BESTE SMAKEN.

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

DD_adv Belgische beenhouwer 220x145.indd 1
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CARRÉ DUROC D’OLIVES
ROUGE MET PEULTJES,
GROENE ASPERGES EN
ZURE ROOM MET DASLOOK
Ingrediënten (4p)
1,4 kg carré met been - 200 gr doperwten - 200 gr
groene boontjes - 8 groene asperges - 100 gr verse
daslook
Kruidenmengsel:
5 gr verse salie - 5 gr rozemarijn - 5 gr tijm - 10 gr venkelzaad - 1 tl gebrande kerrie - 2 teentjes knoflook 1 mespunt piment d’espelette - 4 eetlepels olijfolie 1 tl grof zout - 4 el zure room - daslookolie - 12 kerse-ALTIJD OP ZOEK NAAR DE BESTE SMAKEN.
laarbloempjes
Werkwijze
Cutter de ingrediënten van het kruidenmengsel fijn.
Smeer de carré in met het kruidenmengsel en laat het
zachtjes garen op de barbecue.
Kook de asperges kort tot ze beetgaar zijn en rooster ze.
Blancheer de doperwten en de groene boontjes. Maak ze
vervolgens aan met wat fijngesnipperde sjalot en boter.
Pof de daslook in de pan. Maak de zure room lauw en
meng ze met daslookolie.
Duroc d’Olives varkens krijgen een unieke samenstelling van granen en olijfolie in het voeder.
Werk het geheel af met kerselaarsbloempjes.
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
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SAMEN GENIETEN,
DAT KAN OOK VANOP
AFSTAND

• Geen volk rond jou? Maak van me-time gerust eens meat time,
afgekruid met een goed muziekje.

• Spreek af om hetzelfde te eten. Vergelijk alvast wie de beste hobbykok
is op basis van cuisson en bordschikking.

• Dineer samen via videochat. En vergeet de bomma zeker niet uit
te nodigen.

Tegenwoordig blijven we het best #lekkerinuwkot,
maar ook nu kunnen we het gezellig maken. Een paar tips:

Hou minstens 1,5 meter afstand
van elkaar. Maak de wachtrij buiten
verder indien nodig.

BESTRIJD HET
CORONAVIRUS!

INFORMATIEF

COVID-19 GEZONDHEIDSCRISIS:
WAT ZIJN DE HYGIËNISCHE MAATREGELEN
VOOR SLAGERIJEN?
Sinds enkele weken wordt de wereld geconfronteerd met een grote gezondheidscrisis die het
dagelijkse leven van ons allen overhoophaalt. De
pandemie roept veel vragen over hygiëne op.
Hieronder lees je de antwoorden van experts.

WAT IS COVID-19?
COVID-19 is een type coronavirus, een familie virussen die
ziektes veroorzaken bij de mens en sommige diersoorten.
Bij de mens kunnen coronavirussen leiden tot luchtweginfecties met symptomen als hoest, koorts of ademhalingsmoeilijkheden.
HOE WORDT HET DOORGEGEVEN?
Het virus wordt verspreid in druppeltjes die een besmette
persoon produceert wanneer hij hoest, niest of praat. Die
druppeltjes kunnen door de lucht reizen en door anderen
worden ingeademd. Zo raken zij ook besmet. Daarom is
het essentieel om de social distance van minimum 1,5
meter te respecteren.

Het tweede gevaar schuilt op besmette oppervlakken.
Besmette druppeltjes vallen op oppervlakken zoals tafels,
deurklinken en telefoons en blijven er liggen. Afhankelijk
van het oppervlak kan COVID-19 er voor een bepaalde tijd
op overleven (van een paar uur tot een paar dagen). Als je
dus een verontreinigd oppervlak aanraakt en vervolgens je
mond, ogen of neus zonder je handen te wassen, dan kan
je besmet raken. Daarom is het uiterst belangrijk om je
handen zo vaak mogelijk te wassen.

WELKE OPLOSSINGEN WORDEN AANBEVOLEN OM
COVID-19 VAN OPPERVLAKKEN TE VERWIJDEREN?
De coronavirusfamilie behoort tot de groep van de ingekapselde virussen, zoals het H1N1-griepvirus. Ingekapselde
virussen zijn relatief gevoelig voor uitdroging, warmte en
detergenten. Standaard reinigings- en desinfectiepraktijken
zijn effectief en essentieel om de verspreiding van het
virus te voorkomen en moeten de volgende elementen
bevatten:
• Reiniging en desinfectie:
De producten DEGRES-L + en ENYZMOUSSE+ bevatten
een virusdodende werkzame stof die effectief is tegen
ingekapselde virussen . Je kan die producten gebruiken
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om de oppervlakken in je winkel te reinigen en te desinfecteren.
• Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen:
Draag bij het reinigen handschoenen en een mondmasker om te voorkomen dat je gedesinfecteerde oppervlakken opnieuw besmet.
WAT ZIJN VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN HET FAVV DE
ALGEMENE AANBEVELINGEN VOOR VOEDSELHYGIËNE
OM DE VERSPREIDING VAN COVID-19 TEGEN TE GAAN?
In volgorde van prioriteit:
• Bereid geen voedsel als je ziek bent;
• Raak je gezicht niet aan met je handen wanneer je
voedsel bereidt;
• Was je handen tussen elke handeling gedurende 30
seconden met zeep en warm water;
• Was de oppervlakken waarop je voedsel, met name
rauw vlees, bereid hebt grondig met zeep en warm
water;
• Verhit het rauw vlees vanbuiten voldoende aan de
oppervlakte (70°C kerntemperatuur gedurende min. 2
minuten voor verwerkt vlees)
• Bereid voedingswaren apart, met name wanneer je
werkt met rauw vlees.
WAT ZIJN DE RISICO'S BIJ HET BEREIDEN VAN VLEESPRODUCTEN?
Alle instellingen voor volksgezondheid en dierenwelzijn
zijn het erover eens dat vlees of levensmiddelen op basis
van vlees momenteel geen enkel initieel risico voor COVID19 vormen. Er moet echter wel altijd rekening worden
gehouden met het risico op indirecte besmetting door de
mens. Vlees waarop iemand kan hebben gehoest, moet uit
de voedselketen worden verwijderd.

Bij twijfel over een antwoord of de meest geschikte maatregel voor eender welke vraag of welk risico blijven de site
van de FOD Volksgezondheid en de regelgeving de referentie.
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RECEPTEN

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

MAKING SENSE OF TASTE

ASPERGES
ASPERGEBALLETJES
BEREIDING

SAMENSTELLING

De ham fijnsnijden.
Gehakt vermengen met de Premium Vekamix, de
Taste Sensation Asperge en de fijngesneden ham.

55 GR/KG PREMIUM VEKAMIX
(D7048779)

25 GR/KG TASTE SENSATION
ASPERGEBALLETJES
ASPERGE (D7048589)

Deeg portioneren in balletjes van ± 20 gram.
Balletjes mooi rondrollen.
BEREIDING

1 KG GEHAKT

SAMENSTELLING

150 GRAM LICHT GEROOKTE

Tip: Aspergeballetjes presenteren op een fondueschaal
HAM
of
eventueel
op
een
tapasschotel.
Balletjes
kort
bakken
De ham fijnsnijden.
55 GR/KG PREMIUM VEKAMIX
in fonduevet of braden in de oven.
(D7048779)
Gehakt vermengen met de Premium Vekamix, de
Taste Sensation Asperge en de fijngesneden ham.
Deeg portioneren in balletjes van ± 20 gram.
Balletjes mooi rondrollen.
Tip: Aspergeballetjes presenteren op een fondueschaal
of eventueel op een tapasschotel. Balletjes kort bakken
in fonduevet of braden in de oven.

25 GR/KG TASTE SENSATION
ASPERGE (D7048589)
1 KG GEHAKT
150 GRAM LICHT GEROOKTE
HAM

Ontdek een veelvoud aan recepten op

www.rejospices.eu
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ALLE INFO OP

BLIJF THUIS ALS JE ZIEK BENT.

V.U. TOM AUWERS, VICTOR HORTAPLEIN 40/10, 1060 BRUSSEL

www.info-coronavirus.be

4

3
HEB JE GEEN ZAKDOEKJE BIJ DE HAND?
HOEST OF NIES IN DE BINNENKANT VAN
JE ELLEBOOG.

BUFFER pH-WAARDEN VOOR AMBACHTELIJKE EN
ALLE IN HUIS BEREIDE PRODUCTEN
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Voor volledige info en praktische toepassing met pH-meter:
info@ph-liquid.com klikken op banner 1 en logo Belgische Beenhouwerij

Buffer pH:
5.2 - 5.4 max.

Buffer pH:
5.2 - 5.4 max.

Buffer pH:
5.2 - 5.4 max.

Buffer pH:
6.2 - 6.4 max.

Buffer pH:
6.2 - 6.4 max.

Buffer pH:
6.2 - 6.4 max.

Internationale richtnormen voor de eind buffer pH-waarden met Bufferglucose Clean Label ®
voor alle verse, bereide en verhitte vleeswaren.
Gebruik van Bufferglucose Clean Label® voor alle buffer pH-waarden 1%/100 kg vers gehakt, pH van 5.4
Gebruik van Bufferglucose Clean Label® voor alle buffer pH-waarden 1,5%/100 kg vers gehakt, pH van 5.1
Voor de eerste maal in de vleeswereld: publicatie van buffertabellen.
PRODUKTEN

MIN. - MAX.

Buffercode 2

curingproducten

Buffer pH 5.3 - 5.6

Buffercode 4

verhitte leverbereidingen

Buffercode 1

Buffercode 3
Buffercode 5
Buffercode 6
Buffercode 7

salamiproducten

Buffer pH 4.8 - 5.1

verhitte cutlerprodukten: vleesworst

Buffer pH 5.9 - 6.2
Buffer pH 5.9 - 6.2

alle verhitte hambereidingen

Buffer pH 5.9 - 6.2

vol conserven

Buffer pH 6 - 6.2

alle bereidingen vers gehakt en braadworsten

Buffer pH 5.4 - 5.6

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.
Verdeler van BCL: Jobo specerijen. Tel.: 09 348 30 36

www. ph-liquid.com

ONLINE BESTELLING
Zeker het beste, natuurlijke pH-buffersysteem voor alle
verse, bereide en ambachtelijke vlees- en leverproducten.
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.

5KG
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Voor bestellingen: info@ph-liquid.com
www. ph-liquid.com

25KG

TECHNOLOGISCHE
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
INFO

Beste slager-spekslager: Uw intelligente jaaraankoop: pH meter
Exclusief voor slagers en spekslagers ontworpen voor een eenvoudige en juiste pH-meting
Voordelen bij gebruik van pH-meting in alle verse-,
bereide- en ambachtelijk verhitte vleeswaren
1) Aanmaak vers gehakt en braadworsten – varkens, kalfs
of runds. Eindbuffer pH-waarde van afgewerkt product:
5.4 – 5.5.
Blijft langer vers, heeft een langere bewaring, beter
kleurbehoud, frissere reuk en smaak die scherper doorkomt door de juiste buffer pH-waarde.
2) Alle ambachtelijke bereidingen met cutter voor vlees-,
lever- en bakbereidingen. Buffer pH-waarde min. 6 –
max. 6.5.
3) Alle ambachtelijke hammen
Pekelbereiding voor manuele injektering, spier- of
aderinjectering.
Bufferwaarde van de pekel pH: min. 6 – max. 6.5 (zelfde
injektering zoals de U gekende eigen toepassing).
Conclusie
Het aanschaffen van een pH-meter is even belangrijk en
noodzakelijk als een thermometer is voor de controle van
de kernt° van het verhitte, afgewerkte product.
Met de juiste buffer pH-waarde bekomt U zeer belangrijke
voordelen zoals langere versheid, een frissere smaak,
betere kleurhouding, specifieke product reuk.
Werkwijze pH-meting met MT FiveGo
VOORAFGAAND
1. Electrode is verbonden met het toestel
2. Uitleeswijze ingesteld op “pH”
3. Eindpunt ingesteld op “automatic”
pH-METING UITVOEREN
1. Plaats de electrode in het staal
2. Druk op de toets “Read” om de meting te starten
3. Het decimaal punt knippert
4. Als de meting stabiel is, stopt het decimaal punt met
knipperen en verschijnt er “A”
5. De pH-meting is voltooid, noteer het resultaat

ONLINE BESTELLING pH-METER

LEDEN van de Belgische Beenhouwerij krijgen een intelligente
korting van 5%
ACTIEPRIJS voor de METTLER TOLEDO FOOD pH-meter:
NETTO 530 euro (excl. BTW)
Actieprijs geldig t.e.m. 30 juni 2020.
Actiecode ‘VK’ te vermelden bij bestelling op info@ph-liquid.com

Voor bestellingen: info@ph-liquid.com - www. ph-liquid.com
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Slager zijn, maak er een
totaalconcept van

Het organiseren van barbecues ter plaatse blijft een
hype waar vooral het showelement naar boven komt.
Om het geheel aan te kleden zijn er meer en meer
slagers die zich een foodtruck aanschaffen.
Laat het duidelijk zijn dat de uitstraling van het verzorgen van
een barbecue of het werken vanuit een foodtruck even belangrijk is als de uitstraling van uw winkel. Hiermee wordt bedoeld
dat zowel de aankleding als het personeel een goede sfeer uitstraalt. Uiteraard is het belangrijk dat de gerechten die worden
geserveerd van goede kwaliteit zijn. Belangrijk is eveneens dat
de klanten ten allen tijden het gevoel hebben dat ze welkom
en gewild zijn. Zorg dat je gerechten niet enkel als hongerstiller
werken maar maak er een ervaring van. De bedoeling is dat
klanten je niet snel zullen vergeten.
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Een nieuwe tendens is ook dat slagers zich meer en meer gaan
toeleggen op het openhouden van een feestzaal. Feestzalen
die inspelen op nieuwe trends maken het verlies van vorige
jaren stilletjes aan goed en zien het aantal klanten toenemen.
Het organiseren van thema-avonden is een succes waar het
volk gretig op af komt. Combineer dit met lekker eten, gezelligheid, mooie aankleding, vriendelijk personeel, … en dit aan
één totaalprijs. Organiseer in uw feestzaal een concept van een
foodmarket met allerlei kleine standjes. De keuze van gerechten uit diverse werelddelen is enorm. Breng klassiekers in een
fingerfood portie, klanten zullen de kroketten en het gebraad
opnieuw appreciëren. Leg ook de nadruk op pure producten,
zonder te veel poespas. Succes verzekerd.
Naast het culinaire zijn er ook concrete verplichtingen en
belangrijke aandachtspunten waar we niet onderuit kunnen bij
catering op verplaatsing en/of in een feestzaal.
- Tijdens het transport van voeding moet er voldaan worden
aan de wettelijke bewaartemperaturen van de voedingsmiddelen. Zowel de wagen als de koelinstallaties moeten in
goede staat zijn en regelmatig gereinigd worden. Let er op
dat de temperatuur tijdens het transport controleerbaar is
en gemakkelijk leesbaar.
- Heel belangrijk is dat tijdens de activiteit de warmte- en
koudeketen wordt gerespecteerd.
- De materialen die in contact komen met de voedingsmiddelen moeten gemaakt zijn of bedekt met een materiaal dat
makkelijk afwasbaar is, niet absorberend, niet toxisch, glad
en hard is;

TEKST: BERT VOGELS, PIVA ANTWERPEN - FOTO'S: VLAM

- Neem maatregelen om besmetting van voeding, bijvoorbeeld door vliegen en ander ongedierte te voorkomen.
- Er mogen geen huisdieren in de bereidingsruimte aanwezig
zijn.
- Het verpakkingsmateriaal en de andere materialen moeten
geschikt zijn om met voedingsmiddelen in contact te
komen. Let erop dat dit logo geldt als bewijs.
- Zorg dat de infrastructuur zodanig ingericht is om hygiënisch te werken.
- Let erop dat je niets rechtstreeks op de grond plaatst, geen
kommen, geen voedings-middelen,…
- Voorzie een “propere” en een “vuile” zone. De propere zone
is de plaats waar de voedingsmiddelen bewerkt worden. De
vuile zone is de ruimte voor de vuile gereedschappen, het
afval, de vuilnisbakken,…
- Let erop dat kruiscontaminatie voorkomen wordt. Gebruik
bijvoorbeeld niet dezelfde werkoppervlakken en messen
voor het bereiden van rauwe kip en groenten. Was ze best
af tussen elke bereiding.
- Om het afval te bewaren maak je gebruik van afsluitbare
vuilnisbakken. Het is aan te raden om een vuilnisbak met
voetpedaal te voorzien om het deksel op een hygiënische
manier te kunnen openen. Verwijder volle vuilnisbakken of –
zakken meteen.
- Persoonlijke hygiëne:
 Personeel dat in aanraking komt met voedingsmiddelen
moet aangepaste en propere kledij dragen. Juwelen aan
de handen en onderarmen zijn verboden. De haren moeten kort of samengebonden zijn.
 De nagels moeten proper, kort en niet gelakt zijn.
 De verkoopsruimte moet worden uitgerust met stromend
water om de handen te wassen. Een jerrycan met een
-

Het verpakkingsmateriaal en de andere materialen moeten geschikt zijn om

met voedingsmiddelen in contact te komen. Let erop dat dit logo geldt als

bewijs.

-

Zorg dat de infrastructuur zodanig ingericht is om hygiënisch te werken.

-

Let erop dat je niets rechtstreeks op de grond plaatst, geen kommen, geen voedings-

middelen,…

-

Voorzie een “propere” en een “vuile” zone. De propere zone is de plaats waar de
voedingsmiddelen bewerkt worden. De vuile zone is de ruimte voor de vuile
gereedschappen, het afval, de vuilnisbakken,…

-

Let erop dat kruiscontaminatie voorkomen wordt. Gebruik bijvoorbeeld niet dezelfde

werkoppervlakken en messen voor het bereiden van rauwe kip en groenten. Was ze best
af tussen elke bereiding.

-

Om het afval te bewaren maak je gebruik van afsluitbare vuilnisbakken. Het is aan te raden
om een vuilnisbak met voetpedaal te voorzien om het deksel op een hygiënische manier

-

te kunnen openen. Verwijder volle vuilnisbakken of –zakken meteen.

-

Persoonlijke hygiëne:

→ Personeel dat in aanraking komt met voedingsmiddelen moet aangepaste en
propere kledij dragen. Juwelen aan de handen en onderarmen zijn verboden. De
haren moeten kort of samengebonden zijn.

→ De nagels moeten proper, kort en niet gelakt.

→ De verkoopsruimte moet worden uitgerust met stromend water om de handen te
wassen. Een jerrycan met een kraantje kan volstaan. Er moet vloeibare handzeep

-

en een handdroogmiddel voor eenmalig gebruik (papier) aanwezig zijn.

→ Het wassen van de handen is verplicht na elk toiletbezoek, bij de start van het werk,
manipulatie van vuile producten of materiaal,…

→ Wondjes aan de handen en armen moeten verzorgd worden en bedekt met een
sluitend en proper verband om besmetting te vermijden.

-

→ Het is verboden te roken.

-

Worden er te koelen voedingsmiddelen verkocht dan gebeurd dit vanuit een gekoelde
ruimte die voorzien is van een goed geplaatste, afleesbare thermometer.

-

De koeltoog moet uitgerust zijn met een thermometer die zichtbaar is voor het publiek.

-

Het ontdooien van voedingsmiddelen moet onder gepaste omstandigheden gebeuren (niet

-

bij kamertemperatuur).

-

Een ontdooid product mag niet opnieuw ingevroren worden.

-

kraantje kan volstaan. Er moet vloeibare handzeep en
een handdroogmiddel voor eenmalig gebruik (papier)
aanwezig zijn.
 Het wassen van de handen is verplicht na elk toiletbezoek, bij de start van het werk, manipulatie van vuile producten of materiaal,…
 Wondjes aan de handen en armen moeten verzorgd worden en bedekt met een sluitend en proper verband om
besmetting te vermijden.
 Het is verboden te roken.
Worden er te koelen voedingsmiddelen verkocht dan
gebeurt dit vanuit een gekoelde ruimte die voorzien is van
een goed geplaatste, afleesbare thermometer.
De koeltoog moet uitgerust zijn met een thermometer die
zichtbaar is voor het publiek.
Het ontdooien van voedingsmiddelen moet onder gepaste
omstandigheden gebeuren (niet bij kamertemperatuur).
Een ontdooid product mag niet opnieuw ingevroren worden.
Na te leven temperaturen:
te koelen voedingsmiddelen, bv belegde broodjes, koude schotels,…

max. 7°c

warme bereidingen, bv hamburgers,
gebraden kip,…

ten minste 60°c

frituurolie of –vet (olie of vet moet
regelmatig ververst worden)

max. 175°c

diepvriesproducten

-18°c of kouder

schepijs

-9°c of kouder

softijs

-5°c of kouder

- Een allergeen is een voedselbestanddeel dat een allergische
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Naast bovenstaande verplichtingen en aandachtspunten is het ook belangrijk om in te spelen
op lokale en duurzame producten. Samenwerken met producenten met lokale producten is
hiervoor uiterst geschikt. Promoot uw burger met een lekkere kaasje van een plaatselijke
boerderij.
Maak gebruik van een duurzame lijn van verpakkingen welke volledig composteerbeer en CO2
neutraal zijn. De meeste verpakkingen zijn zowel voor warme en koude gerechten geschikt.

RECEPTEN
DÖNER KEBAB VAN BUIKSPEK
Deze manier kan je toepassen op diverse vleessoorten. Kalkoen, kip, spiering, … teveel om
op te noemen. Wees creatief. Uiteraard kan je ook gebruikt maken van kant en klare
samenstellingen (rubs) voor het vlees. Elke kruidenfirma heeft er wel enkele in hun
assortiment.
Ingrediënten:

-

-

Verwarm de barbecue op 250°C en grill indirect.

Legzwoerd,
het vlees
op kraakbeen
het indirecte gedeelte en grill gedurende 30 minuten.
buikspek
met
zonder

300
zout
- gram
daarna
de temperatuur
naar 150°C en grill
reactie of een intolerantie
kanBreng
uitlokken
bij bepaalde
perso350 gramkunnen
bruine informeren
suiker
nen. U moet- de consument
over
de
aanopnieuw gedurende 30 minuten.
wezigheid van
of meerdere
allergenen in uw producten
- één150
gram paprikapoeder
Vervolgens nog even op direct vuur aanzetten om
(bv eieren in mayonaise).
60 gram gerookte paprikapoeder
- Met voedingsmiddelen die niet
verkocht
werden,
moet
men
een
krokant
laagje
te bekomen.
30 Vlees,
gram knoflookpoeder
zeer voorzichtig
zijn.
gevogelte en vis moeten
Houd
een kerntemperatuur
van 70°C aan.
bewaard worden
op
juiste
temperatuur
rekening hou30-de
gram
uienpoeder
dend met de
uiterste
verbruiksdatum.
Snijd het buikspek in stukjes en serveer.
20- gram komijn
Nota: Er bestaan 2 soorten vervaldata, voor langer houdba20 gram chilipoeder
re producten een datum van minimale houdbaarheid (“ten
300 gram zout
20 gram
zwarte
gemalen
minste houdbaar
tot”
of “THT”)
en peper,
voor snel
bederfelijke
350 gram bruine suiker
producten een
uiterste
consumptiedatum
(“te
gebruiken
150 gram paprikapoeder
20 gram mosterdzaad, gemalen
tot” of “TGT”).
60 gram gerookte paprikapoeder
- Ontdooide voedingsmiddelen moeten in de koelkast
30 gram knoflookpoeder
bewaard worden. Deze producten moeten het eerst ver30 gram uienpoeder
Werkwijze:
kocht worden, maximaal binnen de 24 uur.
20 gram komijn
20 gram
Stel de kruidenrub samen door alle kruiden onder
elkaarchilipoeder
te mengen.
Naast bovenstaande verplichtingen
en
aandachtspunten
is
het
20
gram
zwarte peper, gemalen
PIGSHOTS
Snijd het buikspek in plakken van ca. 1 cm dik.
ook belangrijk om in te spelen op lokale en duurzame produc20 gram mosterdzaad, gemalen
Ingrediënten:
Leg
het buikspek
per
sneetje
open opiseen folie en bestrooi met de kruidenrub.
ten. Samenwerken
met
producenten
van
lokale
producten
hiervoor uiterst
Promoot
uw burger
met een
- geschikt.
Stapel
de sneetjes
buikspek
teruglekkere
op elkaar enWerkwijze:
knoop het geheel met slagerstouw.
kaasje van een plaatselijke
boerderij.
Stel de kruidenrub samen door alle kruiden onder elkaar te
barbecueworst
Wrijf de buitenkant in met de kruidenrub.
mengen.
100
gram
roomkaas,
type Philadelphia,...
Maak gebruik van een duurzame
lijn van
verpakkingen
welke
Snijd het buikspek in plakken van ca. 1 cm dik.
volledig composteerbeer
en
CO
Leg het buikspek per sneetje open op een folie en bestrooi
neutraal zijn. De meeste ver270 gram zure room
met de kruidenrub.
pakkingen zijn zowel voor warme en koude gerechten geschikt.
40 gram geraspte kaas
Stapel de sneetjes buikspek terug op elkaar en knoop het
geheel met slagerstouw.
RECEPTEN
sjalot
Wrijf de buitenkant in met de kruidenrub.
bieslook
Verwarm de barbecue op 250°C en grill indirect.
Leg het vlees op het indirecte gedeelte en grill gedurende 30
gerookt spek
minuten.
Deze manier kan je toepassen op diverse vleessoorten.
Breng daarna de temperatuur naar 150°C en grill opnieuw
Kalkoen, kip, spiering, …Werkwijze:
teveel om op te noemen. Wees creagedurende 30 minuten.
tief. Uiteraard kan je ook gebruikt maken van kant-en-klare
Vervolgens nog even op direct vuur aanzetten om een krokant
samenstellingen (rubs) voor het vlees. Elke kruidenfirma heeft
Snijd de sjalot en bieslook fijn. laagje te bekomen.
er wel enkele in hun assortiment.
Houd een
van 70°C aan.
Ingrediënten:
Meng de sjalotten en bieslook onder
dekerntemperatuur
roomkaas.
Snijd het buikspek in stukjes en serveer.
buikspek met zwoerd, zonder kraakbeen

DÖNER KEBAB VAN BUIKSPEK

-

Doe de mengeling in een spuitzak.

Snijd
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-

van de barbecueworst schijven van 2 cm dikte.

Rol rond elke schijf barbecueworst een sneetje gerookt

-

sjalot

-

bieslook

-

gerookt spek

Werkwijze:

PIGSHOTS

-

Snijd de sjalot en bieslook fijn.

-

Meng de sjalotten en bieslook onder de roomkaas.

a,...-
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Doe de mengeling in een spuitzak.

-

Snijd van de barbecueworst schijven van 2 cm dikte.

-

Rol rond elke schijf barbecueworst een sneetje gerookt
spek zodanig dat we het model krijgen van een glaasje.

-

Plaats de pigshots in een aluminiumbakje en plaats deze
indirect op de barbecue.

-

Laat deze gedurende 45-60 minuten garen op de
barbecue onder gesloten deksel.

Ingrediënten:
Je kan de vulling van de roomkaas nog verrijken met champignons.
barbecueworst
100 gram roomkaas, type Philadelphia,...
70 gram zure room
40 gram geraspte kaas
sjalot
e roomkaas. bieslook
gerookt spek

Werkwijze:
an 2 cm dikte.
Snijd de sjalot en bieslook fijn.
n sneetje gerookt
Meng de sjalotten en bieslook onder de roomkaas.
Doe de mengeling in een spuitzak.
van een glaasje.
Snijd van de barbecueworst schijven van 2 cm dikte.
rond elke schijf barbecueworst een sneetje gerookt spek
kje en plaats Rol
deze
zodanig dat we het model krijgen van een glaasje.
Plaats de pigshots in een aluminiumbakje en plaats deze indirect op de barbecue. Laat deze gedurende 45-60 minuten
en garen opgaren
de op de barbecue onder gesloten deksel. Je kan de vulling
van de roomkaas nog verrijken met champignons.

g verrijken met champignons.

PORK BELLY BURNT ENDS
Ingrediënten:
1,5 kilo buikspek zonder zwoerd
kruidenrub (idem als bovenstaand recept)
barbecuesaus
Ingrediënten voor tijdens het inpakken:
60 gram boter
60 gram lichtbruine bastaardsuiker
50 gram honing
Werkwijze:
Snijd het spek in blokken van 4-5 centimeter.
Bestrooi de blokjes buikspek aan alle kanten met de kruiden.
Maak je barbecue klaar voor indirect barbecueën op 125 –
130°C.
Voeg eventueel rookhout toe aan de kolen.
Leg de spekblokken op een los rooster op de barbecue. Dit is
handig om alles in één keer uit de barbecue te halen.
Na een klein 3 uur zijn de blokjes klaar en mogen ze uit de barbecue. Beoordeel ze op kleur, ze zijn mooi donker rood en de
randjes worden donker bruin.
Doe de spekblokken in een aluminiumbak en meng ze met de
boter, lichtbruine bastaardsuiker en de honing.
Dek deze bak af met aluminiumfolie en zet terug 2 uur op de
barbecue.
Na 2 uur verwijder je de bak uit de barbecue.

Doe de pork belly burnt ends in een propere bak met de barbecuesaus en rol de blokjes er doorheen.
Zorg dat allen kanten mooi bedekt zijn met de saus.
Zet de bak opnieuw op de barbecue.
Laat de pork belly burnt ends karamelliseren op de barbecue.
Reken ongeveer 15 tot 30 minuten hiervoor.
Serveer de pork belly burnt ends als snack of presenteer tussen een broodje met een lekker koolsalade.

THEMABROODJE MET CHIPOLATA
Als slager maken we allemaal de lekkerste chipolata, van klassieke chipolata tot chipo’s met een smaakje. Dit kan gaan van
mergeuz met harissa en komijn tot Italiaanse chipolata met
venkel, eigenlijk te veel om op te noemen. Aan ons de keus om
hier creatief mee aan het werk te gaan. Het mooie van dit product is de presentatie als we het broodje in twee snijden. Op
het snijvlak verschijnen dan de kleine ringetjes van de worst
naast elkaar.
Als voorbeeld enkele combinaties met de chipolata:
Noord-Afrikaans broodje: gebruik hiervoor een mergeuz van
lamsvlees gekruid met harissa, vergezeld van komijn, paprika,
knoflook en peper. Stel dit broodje samen met sla, schijfjes
tomaat, schijfjes komkommer, fijngesneden bieslook en klein
beetje munt. En verrijk dit met een mayonaise met harissa.
Chicago broodje: gebruik hiervoor een klassieke chipolata. Stel
dit broodje samen met gesnipperde ajuin, schijfjes tomaat,
schijfjes augurk, Belgian pickels en enkele schijfjes rode chili
naar smaak.
Boerenbroodje: gebruik hiervoor een klassieke chipolata. Grill
op de barbecue wat bacon of spek en bak een omelet ter
grootte van jouw broodje. Dit kan best door het eiermengsel te
bakken in een serveerring. Stel dit broodje samen met schijfjes
tomaat, fijngesneden rode ajuin, krokant gebakken bacon of
spek en omelet.
Kippenbroodje: gebruik hiervoor een chipolata van kippenvlees. Stel uw broodje samen met sla, schijfjes tomaat, koolsalade en een frisse saus op basis van yoghurt.

KOOLSALADE
Ingrediënten:
600 gr witte kool
300 gr wortelen
200 gr radijsjes
200 gr rode ui
200 ml volle yoghurt
160 gr mayonaise
2 eetlepels azijn
1 citroen
2 eetlepels honing
zout naar smaak
peper naar smaak
Werkwijze:
Snijd de witte kool, wortelen en radijs in julienne en snipper de
rode ui. Meng de yoghurt, mayonaise, azijn, citroensap en
honing met wat peper en zout naar smaak.
Giet de dressing door de groente, schep door en laat intrekken.
Dit kan een half uurtje of een hele nacht.
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Altijd tijd
voor een ei!
VAN EI TO Z … KNUTSELEN, SPELEN EN LEREN MET
EIEREN.
Leuk boekje voor kinderen van 8 tot 10 jaar
Wat was er eerst, de kip of het ei? Wat kun je allemaal
doen met een ei? Zijn eieren wel gezond? En hoe komt
het op mijn bord terecht? Je komt het allemaal te
weten in de keileuke ei-gids “Van ei tot z…”.
Toffe spelletjes, fijne knutseltips, lekkere recepten en
interessante weetjes … allemaal voor, over of met het
ei. De vlotte tekstjes en grappige cartoons leiden je
spelenderwijs door het verhaal van het ei.
Dit boekje is bestemd voor kinderen van 8 tot 10 jaar.
Je kunt dit boekje downloaden op www.ei.be, waar je
meteen ook terecht kunt voor extra informatie en
recepten met ei. Of je kan het op papier bestellen en
uitdelen aan de kinderen in de winkel.

VAN EI TOT Z...

knutselen, spelen en leren met eieren.
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SCHAKEL 4
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BESTELFORMULIER DOE BOEKJE KOT KOT KODEI

3

terug mailen naar carine.vos@landsbond-beenhouwers.be of faxen naar 02/736 64 93
Naam::.........................................................................................................Voornaam: ...................................................................................................................
Straat + nr:..........................................................................................................................................................................................................................................
Gemeente + postnummer: ...........................................................................................................................................................................................................
Sluitingsdag::............................................................................................Tel.:...................................................................................................................................
Datum.........................................................................................................Handtekening:.............................................................................................................
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RECEPTEN

PAASBROOD MET EI

Vlechtbrood
Verdeel het deeg in 4 porties en rol er bolletjes van. Rol elk
bolletje uit tot een dunne lap op een met bloem bestoven aanrecht. Rol de lap op en druk een iets plat.
Snijd de rol in de lengte in 3 repen, maak de slierten bovenaan
vast en vlecht tot het einde. Maak van de vlecht een rondje en
leg op een met bakpapier beklede bakplaat. Druk het uiteinde
ligt aan. Leg het ei in het midden van de krans.
Herhaal dit zodat al het deeg op is.
In de oven
Verwarm de oven voor op 170°C.
Bestrijk de broodjes met het resterende losgeklopt ei en bak
20 minuten in de oven.

GEVULDE EITJES MET ROEREI
TYPE: Ontbijt
THEMA: Brunch
Koken met kinderen
AANTAL PERSONEN 4
(VOOR)BEREIDINGSTIJD(25) 20
Originele broodjes zijn leuk én lekker. Dit paasbrood scoort
ongetwijfeld bij de kleinsten aan tafel.
INGREDIËNTEN
220 g bloem
1 tl bakpoeder
20 g boter
5 eieren
90 ml lauwe melk
30 g suiker
zwarte rozijnen
zout
RECEPT
Maak het brooddeeg
Kneed een soepel deeg met de bloem, het bakpoeder, de
boter, een 1/2 geklutst ei, melk, snuf zout en suiker.
Prik in de 4 eieren een gaatje met behulp van een naald of
kopspeld.
Haantjesbrood
Verdeel het deeg in 4 porties en rol er bolletjes van. Rol elk
bolletje uit zodat je aan de ene kant een smalle en aan de
ander kant een brede kant hebt. In het midden over de lengte
maak je een horizontale inkeping waar een ei in de lengte in
past. Leg het ei in de inkeping en trek nu voorzichtig de linker
en de rechterkant van het deeg naar boven. Vorm van het
smalle stuk deeg een kopje door het puntje van het deeg naar
buiten te leggen zodat er een snaveltje ontstaat.
Rek de brede kant voorzichtig naar boven uit voor de staart.
Knip nu in de rand van het deeg op de plek van het 'kammetje'
een aantal keer met de schaar in, alsook aan de achterkant in
de staart. Rek daarna het ingeknipte deeg tussen duim en wijsvinger voor het kammetje naar boven en voor de staart naar
de zijkant. Maak een gaatje op de plek van het oogje en leg
daar een rozijntje in.

TYPE: Ontbijt
THEMA: Brunch
AANTAL PERSONEN 4
BEREIDINGSTIJD 25
Op zoek naar een origineel ontbijt of aperitiefhapje? Dit recept
voor gevulde eitjes in 3 verschillende smaken is precies wat je
zoekt. Makkelijk, snel, en k-ei-lekker!
INGREDIËNTEN
Roerei met garnaaltjes:
4 eieren
120 g gepelde Noordzeegarnalen
bakboter
truffelolie
geutje room
blokje parmezaanse kaas
4 lepeltjes zure room
bieslook
zure room
peper en zout
Roerei met ham en kerstomaatjes:
4 eieren
30 ml melk
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RECEPTEN

peper en zout
bakboter
2 plakjes gekookte Meesterlyck-ham
125 g kerstomaatjes
50 g cottagecheese
tuinkers
Roerei met spinazie en geitenkaas:
4 eieren
30 ml melk
100 g spinazie
peper en zout
nootmuskaat
bakboter
100 g zachte geitenkaas
geroosterde noten/pitten
RECEPT
Roerei met garnaaltjes:
Klop de eitjes los met een geutje truffelolie en wat room.
Kruid met peper en zout en meng de Noordzeegarnalen onder
het geheel. Smelt een klontje boter in de pan, giet er het
mengsel in en blijf roeren.
Let op: het roerei niet droog uitbakken, zorg dat het nog nat
blijft. Vul eierdopjes met het roerei en schik kleine nootjes van
zure room op het ei. Werk af met enkele grove schilfers
Parmezaanse kaas en 2 takjes bieslook.
Roerei met ham en kerstomaatjes:
Klop de eitjes los met de melk en kruid peper en zout.
Snijd de kerstomaatjes in 4 en snijd de ham in fijne stukjes.
Meng dit onder het eimengsel. Smelt een klontje boter in de
pan, giet er het mengsel in en blijf roeren.
Let op: het roerei niet droog uitbakken, zorg dat het nog nat
blijft. Roer er tot slot de cottagecheese door. Vul de eierdopjes
met het roerei en werk af met enkele takjes tuinkers.
Roerei met spinazie en geitenkaas:
Was en droog de spinazie. Snijd de spinazieblaadjes in kleine
stukken. Klop de eitjes los met de melk en kruid met peper en
zout. Meng de spinazie onder het eiermengsel. Verkruimel de
geitenkaas en voeg toe. Smelt een klontje boter in de pan, giet
er het mengsel in en blijf roeren.
Let op: het roerei niet droog uitbakken, zorg dat het nog nat
blijft. Vul de eierdopjes met het roerei en werk af met enkele
geroosterde noten/pitten.

DUTCH BABY MET APPEL, PEER EN
ROOD FRUIT
TYPE: Ontbijt
THEMA: Brunch
Koken met kinderen
AANTAL PERSONEN4
(VOOR)BEREIDINGSTIJD(15) 25
Dutch baby is een pannenkoek die in de oven gebakken wordt.
Het resultaat is een heerlijk luchtige pannenkoek die nog lekkerder smaakt met fruit van bij ons.
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INGREDIËNTEN
1 Jonagold appel
1 Conference peer
Pannenkoeken
4 eieren
160 ml melk
80 g bloem
1 tl vanille- extract
zout
1 tl kaneelpoeder
2 el gesmolten boter
Afwerking
80 g gemengd rood fruit
enkele blaadjes munt
honing
hagelslag
poedersuiker
boter
RECEPT
Verwarm de oven voor op 180°C.
Snijd de appel en de peer in partjes en snijd de partjes in
dunne plakjes. Bak de plakjes in een ovenbestendige pan in
boter beetgaar. Mix de eieren met de melk, bloem, vanilleextract, snuf zout, kaneel en 2 el gesmolten boter glad. Giet
het beslag over de appel- en peerplakjes en zet 25 minuten in
de oven. Werk de Dutch baby af met het rood fruit, munt,
honing, poedersuiker en hagelslag.

SAMEN GENIETEN,
DAT KAN OOK VANOP
AFSTAND
RECEPTEN

Vanaf maandag 30 maart zal de aangepaste
rundvlees Quality time campagne van start
gaan. Deze actie zal lopen tem zondag 12 april
2020. (Dit is de einddatum volgens het online
mediaplan, maar dit neemt niet weg dat deze
actie kan blijven lopen op eigen kanalen zolang
de maatregelen van kracht zijn).
Zodra er nieuwe maatregelen zijn zal er vanuit
VLAM een 2e campagne opgestart worden om
hierop in te spelen. (Hier volgt later verdere info
over).

mogen dat we het niet onder mekaar gezellig
kunnen maken. We willen de consument stimuleren om hier vrienden en familie op een digitale manier in te betrekken.

We promoten deze campagne via verschillende kanalen.
Affiche bij Slagers :
Te vinden midden in deze BB, hang deze affiche
uit in uw zaak.
VLAM kanalen:
Posts via social media van LVBO en
Versondernemer.
Opzet van deze campagne:
Een online pagina op LVBO met meer how to
De Quality time campagne had tot voor kort de
info.
bedoeling om mensen samen rond de tafel te
Een online pagina op Versondernemer om zelf
brengen en samen wat tijd door te brengen.
de affiche te printen.
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Via deze weg willen wij vanuit VLAM iedereen
behouden
blijft, maar
binnenen
onze
bubbel,
bedanken
voormeat
het harde
je•gezin,
uw
kot.
We
willen
mensen
aanmoediGeen volk rond jou? Maak van me-time gerust
eens
time,werk die jullie iedere
dag
leveren,
om
ons
te
voorzien van dat lekker
genafgekruid
om het Quality
time-gegeven
niet
verloren
met een goed muziekje.
mals stukje vlees.
te laten gaan. Het is niet omdat we niet buiten,
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125 JAAR

KONINKLIJKE
LANDSBOND DER
BEENHOUWERS,
SPEKSLAGERS EN
TRAITEURS VAN BELGIË
Ter afsluiting van ons jubileumjaar organiseert de Koninklijke Landsbond der Beenhouwers,
Spekslagers en Traiteurs van België twee slotevenementen voor haar leden.
Op zondag 6 september 2020 organiseren wij in Pairi Daiza een familiedag en op zondag
13 september 2020 vindt er in de Waerboom in Groot-Bijgaarden een slotdiner plaats waarop
alle leden en hun partner uitgenodigd worden.
Iedereen is van harte welkom op deze evenementen.
De bestuurders van de Koninklijke Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs
van België hebben unaniem beslist om financieel tussen te komen in de kostprijs van
de evenementen ten bedrage van € 20 voor de eerste persoon of € 40 per koppel.
Jullie mogen familie en vrienden uitnodigen maar die moeten dan wel de onderstaande
toegangsprijs betalen. Deze prijs is ook al gereduceerd omdat we zowel van Pairi Daiza als
van Salons De Waerboom een gunsttarief mochten ontvangen.
Het programma van beide evenementen ziet er als volgt uit.
U bent uiteraard welkom op beide evenementen doch de sponsoring van de Landsbond kan maar voor één evenement gebruikt
worden. Indien u aan beide evenementen wenst deel te nemen, dient u voor één van beide evenementen de normale prijs te betalen.
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UITNODIGING

FAMILIEDAG PAIRI DAIZA
OP 6 SEPTEMBER 2020
Programma:
9u30		
: toegang tot het park
11u00 - 11u30 : roofvogelshow in het amfitheater
14u30 - 15u30 : roofvogelshow in het amfitheater
16u30 - 18u00 : vieruurtje
21u		
: einde

Sommige leden merken op dat de toegangsprijs
op het internet voor Pairi Daiza goedkoper is
dan onze aangeboden all-in familiedagprijs.
Let wel: de prijs die wij u aanbieden omvat:
de parking, het onthaal bij aankomst,
de ingang tot het park, 2 x roofvolgelshow,
buffet met zoetigheden en gratis drank
gedurende 1u30, laatavondopening tot 21 uur.

Inbegrepen in de prijs zijn de toegang tot Pairi Daiza, de parking, gepersonaliseerd onthaal met hostessen,
het vieruurtje, 2 x roofvogelshow, …
Het vieruurtje bestaat uit drie minidesserts, muffins, donuts, cookies, Luikse wafels, pannenkoeken, taart,
frisco, wafels, dranken in zelfbediening aan de bar: witte en rode wijn, bier, plat en bruiswater, cola, fruitsap,
koffie, thee, warme chocolademelk.
De prijs voor het lid van de Landsbond en zijn partner: € 43 per persoon
De prijs voor kinderen tot 11 jaar: € 57 per kind
De prijs voor familieleden en vrienden: € 63 per persoon.
Kinderen tot 2j gratis!

INSCHRIJFSTROOK VOOR DEELNAME AAN DE FAMILIEDAG IN PAIRI DAIZA OP 6/9/2020
terug te zenden voor 1 juni 2020 naar carine.vos@landsbond-beenhouwers.be
DE DEELNAME KAN ENKEL BEVESTIGD WORDEN INDIEN HET VERSCHULDIGDE BEDRAG VAN DEELNAME GESTORT WERD VOOR
1 JUNI 2020
Naam:........................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres lidmaatschap:............................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
zal aanwezig zijn met.......... personen
en stort voor het lid

€ 43

voor zijn/haar partner

€ 43

Aantal kinderen .......……….x € 57 = €…....…....…...(kinderen tot 2j gratis)
Aantal genodigden ……….x € 63 = €…....…...…....
		

Totaal: € …………….

op rekeningnr. BE 44 3630 4544 5045 van de Koninklijke Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België;
met vermelding deelname familiedag Pairi Daiza 6 september 2020
DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ | 47

>>

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROGRAMMA DINER IN
SALONS DE WAERBOOM
TE GROOT-BIJGAARDEN
OP 13 SEPTEMBER 2020

Programma:
13u00: ontvangst en receptie met schuimwijn en
fruitsap (1u30)
14u30: aan tafel
Dit alles voor de prijs van € 73 p.p. voor het lid en
zijn partner en € 93 per persoon voor genodigden.

MENU
Gevarieerd en evenwichtig assortimenthapjes met
Schuimwijn, Blanc de blanc en vers fruitsap
Waters, softdrinks en gewone bieren

Warm voorgerechtje (opgediend):
Snoepertje

Koud voorgerechten buffet à gogo (9 soorten):
Carpaccio van zalm met dille vinaigrette en appelsientjes
Carpaccio van rundvlees met pijnboompitten
Grijze garnalen mozaïek van tomaten
Ceviche van kabeljauw met limoendressing
Mozzarella met tomaat op een bedje van sla
Rillette van gans met gerookte eendenborst en chutney
Paté met bessenconfituur en julienne van Granny Smith
Gerookte zalm met gesnipperde uitjes
Parmaham met meloen
Kreeft en oesters

Entrecote dry aged Wit Blauw, Béarnaise jacket potato en
seizoensgroentjes

Het dessertenbuffet
verse fruitsalades, verschillende soorten bavarois zoals chocolade met kokos, frambozen met passie,…,
frangipane taarten, rijsttaart, kaastaart, fruittaart, chocomousse,
tiramisu, crème brûlée,
huisgemaakt vanille-ijs met coulis van frambozen, warme pannenkoeken met appelsiensaus, …

Koffie en mignardises

INSCHRIJFSTROOK VOOR DEELNAME AAN HET DINER SALONS DE WAERBOOM OP 13/09 2020
terug te zenden voor 1 juni 2020 naar carine.vos@landsbond-beenhouwers.be
DE DEELNAME KAN ENKEL BEVESTIGD WORDEN INDIEN HET VERSCHULDIGDE BEDRAG VAN DEELNAME GESTORT WERD VOOR
1 JUNI 2020
Naam:........................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres lidmaatschap:............................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
zal aanwezig zijn met.......... personen
en stort voor het lid

€ 73

voor zijn/haar partner

€ 73

Aantal genodigden ………….. x € 93 = €…....…...…....
			Totaal: € ……………
op rekeningnr. BE 44 3630 4544 5045 van de Koninklijke Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België;
met vermelding deelname diner Salons De Waerboom op 13/9.
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Voor al uw advertenties en vragen kan u contact opnemen met
Carine op het nummer 02 735 24 70 of e-mail:
carine.vos@landsbond-beenhouwers.be
Houba de Strooperlaan 784 bus 6 • 1020 Brussel
BTW BE 0542 984 224
Rekeningnummer IBAN BE 74 0017 1573 6707 - www.bb-bb.be

Kleine aankondigingen
MATERIAAL
TE KOOP: TOONBANK 10M WIMAG - 14J – PRIJS OTK
INFO: 056481780 OF INFO@DVVENS.BE
TE KOOP : VULBUS L –GEHAKTMOLEN -ROOKSCHOUW –
KOOKKETEL 200 EN 300 L -SNIJMACHINE
TEL. : 0475 61 52 22

TE. EEN GROOT ZUIDGERICHT TERRAS SLUIT AAN OP DE LEEFRUIMTE. OP DE VERDIEPING BEVINDEN ZICH 3 GROTE SLAAPKAMERS,
EEN INGERICHTE DRESSING EN RUIME BADKAMER. EEN RUIME
GARAGE VAN 60M² BIEDT TOEGANG TOT HET PAND VIA EEN TOEGANGSWEG LANGS DE ACHTERZIJDE VAN HET PERCEEL.
TEL: 056/60 17 31

IMMO

OVER TE NEMEN: GOEDDRAAIENDE GROTE KEURSLAGERIJ
AAN DE WESTKUST - INFO: BRUGGE@TURNER
IMMO: O474494792
TE KOOP OF TE HUUR - OVER TE NEMEN: SLAGERIJ MET WOONST COMMERCIEEL GELEGEN OP HOEK - IDEAAL VOOR ST PARTERS VEEL POTENTIEEL. - 02/5324085
TE KOOP OF OVER TE NEMEN: GOED DRAAIENDE SLAGERIJ MET
RUIME PARKING REGIO FRANSE GRENS.
TEL. 0478 71 07 47
SLAGERIJ OVER TE NEMEN – TE KOOP REGIO BRUGGE –
GOEDE LIGGING – NOG ACTIEF – GROTE WINKEL –
WERKPLAATS ERKEND BE NR – PRIJS OVEREEN TE KOMEN.
MEER INFO: 0477 61 86 02

TE KOOP REKKEM: SPLINTERNIEUWE SLAGERIJ MET WOONST.
DIT PAND IS GELEGEN OP DE PLAATS VAN REKKEM MET PARKEERGELEGENHEID TEGENOVER DE DEUR. HET PERCEEL HEEFT EEN TOTALE OPPERVLAKTE VAN 310M² WAARVAN WINKEL + ATELIER EEN
185M². DE WINKEL IS NOG MAAR NET HELEMAAL VERNIEUWD
GEWEEST MET HOOGWAARDIG MAATWERK. DE WONING IS INSTAPKLAAR EN VOORZIEN VAN MODERNE KEUKEN MET OPEN LEEFRUIM-

TE KOOP WAREGEM: HYPERMODERNE SLAGERIJ MET RUIME
WONING OP TOPLOCATIE.
GELEGEN OP DE VERBINDINGSWEG TUSSEN WAREGEM EN
DEERLIJK MET EEN GROTE PARKING HEEFT DIT PAND EEN TOPLOCATIE. DEZE RUIME SLAGERIJ MET GROOT ATELIER IS RECENT VERNIEUWD GEWEEST IN 2016, EN BEDRAAGT IN TOTAAL EEN OPPERVLAKTE VAN 240M². OOK DE WONING IS MET ZIJN 175M² OP HET
GELIJKVLOERS VOLDOENDE RUIM EN HEDENDAAGS INGERICHT. OP
HET VERDIEP BEVINDEN ZICH 4 RUIME SLAAPKAMERS EN EEN
GROTE MODERNE BADKAMER. MET TWEE GROTE KELDERS IS ER
ZEKER VOLDOENDE OPBERGRUIMTE. VERDER ZIJN ER 2 OPRITTEN
EN 1 GROTE GARAGE AANWEZIG. MEN KAN METEEN STARTEN ZONDER KOSTEN EN BOVENDIEN WONEN BIJ DE ZAAK.
TEL: 056/60 17 31
TE KOOP: REGIO MEETJESLAND - GOED DRAAIENDE SLAGERIJ
MET GROTE PARKING EN WOONST. WEGENS PENSIOENLEEFTIJD.
INLICHTINGEN: 0499 42 17 90 (NA 19U)
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TECHNISCH ARTIKEL

DE pH-WAARDE VAN VLEES EN VLEESPRODUCTEN
Een cruciale kwaliteitsparameter bij het verwerken van vlees

Meten is weten ! En dat geldt ook bij het
verwerken van vlees.
Belangrijkste parameters daarbij zijn de
temperatuur waarbij het vlees verwerkt
wordt, de zuurtegraad (pH) van de
grondstoffen, alsmede de wateractiviteit (aw) van de gezouten/gedroogde
eindproducten. Dan mogen wel de temperaturen in de verschillende stadia van
de bereiding gemonitord worden, voor
de pH en de wateractiviteit is dat nog
lang niet altijd het geval. Zelf de awwaarde meten is niet evident wegens de
dure apparatuur die dat vergt. Voor de
pH ligt dat anders omdat daar, aan een
aanvaardbare kost, een quasi onmisbare
pH meter kan aangeschaft worden.
Immers, de pH laat toe de grondstoffen
(bijvoorbeeld hammen) naar technologische kwaliteit te beoordelen, en daarmee de aangeboden grondstoffen optimaal te benutten. De waterbinding in
verhitte producten wordt immers in
belangrijke mate bepaald door de pH
van de grondstoffen. Dat geldt ook voor
de kleur en de kleurstabiliteit van zowel
vleesbereidingen als vleesproducten.
Verder is een correcte pH bijzonder
belangrijk met betrekking tot de bacteriologische houdbaarheid én bacteriologische veiligheid van de eindproducten.
Dit laatste in een geheel van maatregelen waarbij de temperatuur bij het verwerken en de pH en de aw-waarde van
het eindproduct van cruciaal belang zijn.
Reden te over om ook in de ambachtelijke slagerij pH-metingen te introduceren,
als tool voor een meer optimale bereiding van de eigen producten.
Vooraleer daar verder op te gaan geven
wij, in dit artikel, eerst een korte inleiding op wat de pH is, wat zuren doen en
hoe gebufferd kan worden. In vervolgartikels zal verder ingegaan worden op de
sturing van de pH in vleesbereidingen en
vleesproducten.
CHEMISCHE ACHTERGROND
Chemisch gezien is vlees een waterig
systeem waarin de spiereiwitten ingebed
zijn in een verdunde elektrolytoplossing.
Het water zelf komt daarin gedeeltelijk
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gespitst voor in zijn samenstellende
ionen H+ en OH¯. Voor het dissociatie
evenwicht van water geldt dan:
H2O=[H^+] [OH^-]
(1)
Met Kw de dissociatieconstante:
([H^+ ] [OH^-])
Kw =
([H2O]) = 10-14

houdt dat in dat H2O zowel als een
zwak zuur of een zwakke base kunnen
reageren. Bij gelijke hoeveelheden H+ en
OH¯ -ionen is water zuur-neutraal. Dan
is [H+] = [OH¯] = 10 -7. Vermits de pH
gedefinieerd wordt als
pH = - log [H+]
(3)

(2)

De lage waarde van de dissociatieconstante (Kw = 10 -14) geeft aan dat (bij 25
°C) water slechts zeer weinig gesplitst
is: 1 molecule op 10 000 000 (107)
watermoleculen. Vermits daarbij zowel
H+ als OH¯ -ionen worden gevormd,

is de pH (soms zuurtegraad genoemd)
dan 7. Als [H+] > [OH¯] is noemt men
de oplossing zuur (0 ≤ pH < 7); als 7<
pH ≤ 14) noemt men de oplossing alkalisch. Dit is het geval wanneer aan de
waterige oplossing enerzijds een zuur of
anderzijds een base is toegevoegd. De

REDACTIE EN FOTO’S: EM. PROF. DR. IR. HUBERT PAELINCK - KU LEUVEN, NORBERT VAN SPEYBROEK - R & D PILOOT REJO –
BERTRAND VANDE GINSTE - ERE VAKLERAAR SLAGERS-TRAITEURSSCHOOL DIKSMUIDE I.S.M. WATHER VAN KERREBROECK – PH-LIQUID.

pH hangt dan af van de concentratie en
de dissociatieconstante Ka van het zuur
of de base.
Bijvoorbeeld: Voor melkzuur (Ka = 1.39 x
10-4; pKa = 3.86 ) bij een concentratie
van 1 g /l [0.011 mol/l] is de pH 2.91.
Opgemerkt wordt dat zwakke zuren (of
basen) als pH-buffer kunnen aangewend
worden. Voor melkzuur geldt immers:
CH3CH(OH)COOH = H+ + CH3CH(OH)
COO¯
(4)
Met als Ka de dissociatieconstante:
Ka = ([H+] [CH3CH(OH)COO¯]) = 1.39 x 10-4
([CH3CH(OH)COOH]) 		
(5)
Volgt uit (5) voor de pH:
([CH3CH(OH)COOH])
[H+] = Ka
([CH3CH(OH)COO¯])
pH = pKa + log

(6)

([CH3CH(OH)COO¯])
([CH3CH(OH)COOH])(7)

Voor een 1.0 M CH3CH(OH)COOH/1.0 M
CH3CH(OH)COO¯ buffer geldt dan:
pH = 3.86 + log

1.0
= 3.86
1.0

De bufferende werking berust er dan op
dat toevoegen van een sterk zuur wel de
hoeveelheid CH3CH(OH)COOH vermeerdert en de hoeveelheid CH3CH(OH)
COO¯ vermindert maar de waarde van
log [CH3CH(OH)COO¯] / [CH3CH(OH)
COOH] niet veel. Bijvoorbeeld toevoegen van 0.1 mol sterk zuur per liter geeft
als pH:
pH = 3.86 + log 0.9 = 3.86 + (- 0.09) = 3.75
1.1
Een nauwelijks te meten verschil!
Deze wetmatigheid wordt, zoals in een
vervolgartikel zal blijken, gebruikt worden om de gewenste pH van vleesbereidingen en vleesproducten aan te passen
tot de gewenste waarde.
Verder werken ook de eiwitten van het
vlees als buffer.
POST-MORTALE PH-SHIFT
De pH-waarde van een levende spier ligt
zowat boven het neutrale punt (pH 7.2).
Na het slachten (post mortem) treedt bij
het vlees een biochemisch afbouwproces in.
Om in hun energievoorziening te voorzien schakelen de spiervezels over op
anaërobe glycolyse. In een cascade van

enzymatische reacties wordt hierbij glycogeen afgebroken tot melkzuur. Het
hierbij geproduceerde melkzuur blijft in
de spiercellen opgehoopt en veroorzaakt
er snel een sterke pH-daling. Dit wordt
treffend geïllustreerd in onderstaande
figuur (Lawrie, 1985). Wanneer alle glycogeenreserves zijn opgebruikt, daalt de
ATP-concentratie. Vermits ATP nodig is
voor de ontspanning van de spier, zal bij
uitputting van de energiereserves de
spier overgaan in een toestand van blijvende contractie. Dit blijkt duidelijk uit
het plots verminderen van de rekbaarheid van de spier. De spier begint dan
helemaal te verkrampen. Op dat
moment treedt dan ook de lijkstijfheid
of rigor mortis in. Het spierweefsel is
dan verworden tot vlees.

Verloop van ATP (----), creatinefosfaat/CP ( ---- ), pH (o----o), en de
rekbaarheid (•----•) in functie van de tijd
Normaal gebeurt dit vanaf pH 5,9 en
een residuele ATP-concentratie van 1
μmol ATP/g spierweefsel. Afhankelijk
van het ras en de omstandigheden die
het slachten voorafgaan (uitnuchteren,
vervoer, rustperiode, verdoven, ...) wordt
bij varkens de rigor toestand bereikt na
6 tot 8 h. Normaal is de pH dan gedaald
van 7 tot circa 5,5. Bij runderen wordt de
rigor pas bereikt na 36 tot 40 h. De pHdaling is er doorgaans iets minder groot
(eind-pH 5,5 - 5,7). Bij kippen daalt de
pH slechts tot 6,2.
Vermits bij deze pH's de myofibrillaire
eiwitten zich dichter bij hun iso-elek-

trisch punt bevinden (pHI myosine 5,4
en pHI actine 4,7) vermindert de waterbindingscapaciteit van rigor vlees, wat
grote consequenties heeft voor de verwerking ervan. Zeker als de post-mortale
pH-shift gestoord is verlopen.
AFWIJKENDE VLEESKWALITEITEN
Afwijkende vleeskwaliteiten ontstaan
wanneer de post mortale biochemische
processen abnormaal verlopen. Voor
PSE- en DFD-vlees is de oorzaak te vinden in omstandigheden die het slachten
voorafgaan.
PSE-VLEES
PSE-vlees (Pale-Soft-Exudative/bleekslap-waterig vlees) komt vaak voor bij
(stress-gevoelige) varkens. De oorzaken
hiervan zijn menigvuldig (genetisch,
neuro-hormonaal, ethologisch, behandeling slachtdieren, ...), de interacties complex (invloed van adrenaline bijvoorbeeld) en zelfs zoötechnisch gewenst
(enge behuizing, fermentatieve voederconversie, ...). Fysiologisch ligt het fermentatieve (anaërobe) karakter van het
spiermetabolisme en de gebrekkige
thermoregulatie aan de basis van het
ontstaan van deze afwijkende kwaliteit.
Door de snel aflopende anaërobe glycolyse daalt de pH zeer snel. Eén uur na
het slachten kan de waarde ervan reeds
gedaald zijn tot waarden beneden de
5,8 . Vermits de temperatuur in de karkassen op dat moment nog vrij hoog is,
treedt een sterke denaturatie op van de
sarcoplasmatische eiwitten. Het eiwitneerslag dat erdoor ontstaat, vertroebelt
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de al bleke vleeskleur. Vandaar het uitgesproken bleke voorkomen van (PSE) varkensvlees. Door partiële denaturatie van
de sarcoplasmatische proteïnen en neerslag op de myofibrillaire eiwitten vermindert het waterbindend vermogen aanzienlijk. Bij aansnijden, voelt het vlees dan
ook waterig aan. Door het breken van de
lysosomale systemen komen cathepsines
al vrij op een ogenblik dat de temperatuur nog hoog is. Vermits deze proteasen
werkzaam zijn bij lage pH is hun inwerking op de sarcomeren duidelijk merkbaar op de vleeskwaliteit. Het varkensvlees is malser; PSE vlees zelfs uitgesproken slap. De vereiste rijping is ook korter.
De eind-pH (5,4 - 5,8) verschilt niet merkelijk van deze bekomen in vlees van normale kwaliteit (5,5 - 5,8). Wat aangeeft
dat dit gebrek wordt geïnduceerd door
de te snelle afname van de zuurtegraad
onmiddellijk na slachten.
Voor producten waar een hoge waterbinding is vereist (kookham, kookworst, ...),
is dit vlees ongeschikt. Een dergelijke
kwaliteit is te gebruiken voor droge zouterijproducten (rauwe ham, droge worst,
...). De snelle zoutpenetratie en verdeling
gaat er gepaard met een vlotte uitdroging en een lage aw-waarde van het
eindproduct. De relatief lage initiële pH
biedt bovendien een extra bescherming
tegen bacterieel bederf. Voor producten
die bij hun bereiding een fermentatie
ondergaan, is dit een niet onbelangrijk
voordeel.
DFD-VLEES
DFD-vlees (Dark-Firm-Dry/donker-vastdroog vlees) komt voor bij vermoeide, te
sterk uitgehongerde dieren. Vooral bij
runderen, in het bijzonder bij jonge stieren wordt dit afwijkend vleestype regelmatig vastgesteld. Bij varkens komt het
eerder uitzonderlijk voor en is dan
beperkt tot de zwaar belaste spieren van
de rug, de lenden en het achterbeen. Ook
onrust kan leiden tot extreme vermoeidheid.
Onder deze omstandigheden zijn de glycogeenreserves van bepaalde spieren
zodanig uitgeput dat slechts een beperkte anaërobe glycolyse kan optreden. De
pH in de spieren daalt dan ook nauwelijks. Wanneer 24 uur na het slachten de
pH niet lager is dan 6,2 spreekt men van
vlees met DFD karakter.
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PSE vlees

NORMAAL vlees

De hoge eind-pH beïnvloedt sterk de
kleur van het vlees. De denaturatie van
de eiwitten is er minimaal, zodanig dat
de uitvlokking van sarcoplasmatische
eiwitten en de aggregatie met de myofibrillaire eiwitten achterwege blijft. De
mitochondriale systemen blijven ook langer actief en blijven daardoor in competitie voor de beperkte hoeveelheid zuurstof. De rode spierkleurstof komt daarom
als het donker purper-rode (deoxy)myoglobine voor. De typische kersrode
(vlees)kleur van oxymyoglobine komt
erdoor niet tot ontwikkeling. In de
Angelsaksische literatuur wordt deze
afwijkende vleeskwaliteit dan ook vaak
als "dark cutting beef" vermeld.
Door de beperkte denaturatie van de
sarcoplasmatische eiwitten en de
beperkte aggregatie met de myofibrillaire eiwitten, die bovendien ver van hun
iso-elektrisch punt zijn verwijderd, is de
waterbindingscapaciteit groot. Vers
voelt dit vlees uitgesproken droog, over

DFD vlees

het algemeen zelfs iets plakkerig aan.
Vermits de textuur nauwelijks door
denaturatie is verstoortd, komt dit vlees
ook vast over.
Voor producten die een hoge waterbinding vereisen, is dit een goede grondstof. Wegens de hoge eind-pH is dit
vlees wel erg gevoelig voor bacterieel
bederf. Voor producten die een uitdroging vereisen, is het totaal ongeschikt.
Onderstaand schema geeft een overzicht van de verwerkingsgeschiktheid
van PSE- en DFD-vlees.
Noot: Een verwerking tezsamen met
vlees van een normale pH is aan te
raden.
Het kennen van de pH van het te verwerken vlees is hoe dan ook heel
belangrijk.
pH-SHIFT BIJ VERWERKEN VAN VLEES

PSE-vlees (pH45min< 5.8)
Geschikt

Ongeschikt

Droge worst
(gemengd met vlees met normale pH)

Blikham
Gerookt en gezouten bacon

Kookworst (gemengd met normaal en
DFD-vlees)

Kasslerribben
Droge worstsoorten (bij gebruik van uitsluitend PSE-vlees)
Kookworst (bij gebruik van uitsluitend
PSE-vlees).

DFD-vlees (pH> 6.2)
Geschikt

Ongeschikt

Kookworst

Gepekelde producten

Kookham

Rauwe ham

Kasslerribben

Droge worstsoorten

Barbecue-vlees

TECHNISCH ARTIKEL

De pH-waarde van de grondstof « spiervlees » verandert bij de verwerking. Dit
is het gevolg van zowel het gebruik van
hulpstoffen, door de activiteit van
micro-organismen (vb. droge worstrijping), als van de warmtebehandeling
van het vlees, die algemeen een verschuiving tot een hogere pH-waarde
veroorzaakt.
Onderstaand schema geeft een overzicht van de waarden die daarbij kunnen
verwacht worden.
Opgemerkt wordt dat deze pH-waarden
overeenstemmen met aangegeven waaorden, die zoals de ervaring leert, als
normaal kunnen worden beschouwd.
Deze waarden kunnen als richtwaarden
bij de kwaliteitscontrole en -beoordeling
van belang zijn.

Hiermee kan ook de pH-meting niet
enkel bij vers vlees, maar ook bij de
meeste vleesproducten waardevolle
inlichtingen geven over de kwaliteitstoestand van het betreffende product.

Omgekeerd kunnen we zeggen dat wanneer het product een normale pH heeft,
het product aan bepaalde kwaliteitseisen
voldoet (zoals bv. goede hygiëne – voldoende houdbaarheid).
pH

Vleesbereidingen + gehakt

5.2 – 5.4

Droge worst snel gerijpt

4.8 – 5.2

Droge worst normaal gerijpt

5.0 – 5.3

Droge worst traag gerijpt

5.4 – 6.3

Verzuurde droge worst

< 4.6

Rauwe ham

5.3 – 5.8

Kookham

6.2 – 6.4

Kookworst

5.8 – 6.3

Paté

6.2 – 6.4

Vleesconserven

6.1

Alle vers spiervlees vacuüm verpakt, buitenzijde film

4.5

Winnaars wedstrijd BB03
Brugse Ham / Jambon de Bruges
Beenhouwerij Loeckx
Nadine DUMOLIN, Wingene
Dieter Eerdekens, Bree
Callens Patrick, Middelkerke

www.mauricemathieu.be
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RECEPTE

Solina Belgium AG/NV

MAKING SENSE OF TASTE

Rozenstraat 15
9810 Eke-Nazareth
T: 09 385 56 15
F: 09 385 81 06
E: rejo@solina-group.eu

ASPERGES
ASPERGE
GRATIN ENVELOP
ASPERGEBALLETJES
BEREIDING
BEREIDING
ASPERGE

SAMENSTELLING
ASPERGE GRATIN
GRATIN ENVELOP
ENVELOP

Voeg voor de gratinsaus de Premix Béchamelsaus
De aan
hamhet
fijnsnijden.
toe
water, samen met de Taste Sensation
BEREIDING
Asperge en breng dit al roerend aan de kook.
BEREIDING

Gehakt vermengen met de Premium Vekamix, de

Twee
zachtjes
door laten
koken.
Tasteminuten
Sensation
Asperge
en de
fijngesneden ham.

Voeg voor de gratinsaus de Premix Béchamelsaus
Voeg voor de gratinsaus de Premix Béchamelsaus
afkoelen
toe Laat
aan de
hetgratinsaus
water, samen
mettot
de2°C.
Taste Sensation
toe Deeg
aan het
water, samen
met de Taste
portioneren
in balletjes
van ±Sensation
20 gram.
Asperge en breng dit al roerend aan de kook.
Asperge
breng ditafalinroerend
aan de kook.
Vul deen
gratinsaus
een spuitzak.
Balletjes
rondrollen.
Twee
minutenmooi
zachtjes
door laten koken.
Twee
minuten
zachtjes
door blancheren
laten koken.
Groene
asperges
beetgaar
en laten

SAMENSTELLING

140 GR/L PREMIX
BÉCHAMELSAUS
55 GR/KG(D7048764)
PREMIUM VEKAMIX

SAMENSTELLING
(D7048779)
SAMENSTELLING

10 GR/L TASTE SENSATION
ASPERGE (D7048589)

25 GR/KG TASTE SENSATION
140 GR/L PREMIX
ASPERGE
140 GR/L
PREMIX(D7048589)
30BÉCHAMELSAUS
G/KG DRY GLAZE (D7048764)
MOSTERDBÉCHAMELSAUS (D7048764)
DILLE (D7048552)

1 KG
GEHAKT
10 GR/L
TASTE
SENSATION

GR/L TASTE
SENSATION
2010
GROENE
ASPERGES
ASPERGE
(D7048589)

ASPERGE (D7048589)
150 GRAM LICHT GEROOKTE

uitlekken.
Tip:
Aspergeballetjes
presenteren
HAM
Laat
de
gratinsaus afkoelen
tot 2°C. op een fondueschaal1030VARKENSFILETLAPJES
G/KG
DRY GLAZE MOSTERDLaat
de gratinsaus
afkoelen
tot 2°C. Balletjes kort bakken 30 G/KG DRY GLAZE MOSTERDof eventueel
op een
tapasschotel.

DILLE (D7048552)

Varkensfilet als envelop opensnijden.

(D7048552)
10DILLE
PLAKJES
GEROOKTE HAM

Filet vullen met twee groene asperges en een plakje

1 20
LITER
WATERASPERGES
GROENE

in fonduevet
of braden
in spuitzak.
de oven.
Vul
de gratinsaus
af in een
Vul de gratinsaus af in een spuitzak.

Groene
beetgaar blancheren en laten
ham. asperges
Groene
asperges beetgaar blancheren en laten
uitlekken.
uitlekken.

Buitenkant licht kruiden met de Dry Glaze Mosterddille.
Varkensfilet
als envelop opensnijden.

Varkensfilet als envelop opensnijden.

Op de varkensfilet een toefje van de gratinsaus
ovenschaal
leggen.
FiletLapjes
vulleninmet
twee groene
asperges en een plakje
Filetspuiten.
vullen met twee groene asperges en een plakje

ham.
ham.

20 GROENE ASPERGES
10 VARKENSFILETLAPJES
10 VARKENSFILETLAPJES
10 PLAKJES GEROOKTE HAM
10 PLAKJES GEROOKTE HAM
1 LITER WATER
1 LITER WATER

Consumententip: Plaats de envelopjes in een

Buitenkant
kruiden
met de Dryoven
Glaze
ovenschaallicht
in een
voorverwarmde
vanMosterdca 140°C
Buitenkant
licht
kruiden
met de Dry Glaze
Mosterddille.
en gaar deze in 25 min.
dille.
Lapjes in ovenschaal leggen.
Lapjes in ovenschaal leggen.

Ontdek een veelvoud aan recepten op

www.rejospices.eu
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INFORMATIEF/REGIONAAL

NATIONALE
VOORJAARSINFOAVONDEN
De voorzitter van de Landsbond nodigt u van harte uit
op de voorjaarsinfoavonden van de Landsbond
Programma :
Wat doet de Landsbond?
Welke subsidies (nationaal en regionaal)
kunt u waar aanvragen?
Alles van A tot Z over de flexijobs :
gepensioneerden, studenten, …
Info over Worldline
Voorstelling firma Noyen en degustatie
De infoavonden starten stipt om 20 uur
Data:
18 mei Adhem Hotel, Grobbendonk
20 mei Graamaat, Grote markt 24, Sint-Niklaas
25 mei Syntra Kortrijk gebouw F16 (nieuwbouw),
Doorniksesteenweg, 2200, Kortrijk
9 juni Syntra West Brugge, Spoorwegstraat, 14, Brugge
10 juni Borrelhuis, Witte Nonnenstraat, Hasselt
15 juni Kouterhof, Kouter 8 A, Gentbrugge
22 juni Het Paveljoen, Markt, Aalst
29 juni COOVI Anderlecht

REGIONAAL
PROVINCIAAL VERBOND DER BEENHOUWERSSYNDICATEN VAN OOST-VLAANDEREN AANGESLOTEN
BIJ DE LANDSBOND EN DE KAMER VOOR
AMBACHTEN EN NERINGEN. WETTIG ERKENDE
BEROEPSVERENIGING.

Proef ons vakmanschap,
lekker en gezond!

Mijn en ons respect en dank gaan uit naar alle mensen van medische teams, dokters, verplegers, ambulanciers……. die zich dagelijks inzetten voor de verzorging en de veiligheid van hun medemensen.
Maar eveneens bewonder ik alle beenhouwers, bakkers, iedereen
in de voedselketen, alle mensen die het land economisch draaiende houden en zeker ook alle medewerkers in al deze sectoren.
Op gevaar van onze eigen gezondheid zetten wij ons dagelijks in
om de voedselbedeling in ons land te garanderen. Dat dit niet
altijd eenvoudig is hebben we allen reeds ondervonden.

®

Nieuw! Slagersvarken Charcuterie

De vele positieve reacties en bedankingen van de klanten doen
deugd en zijn een motivatie om verder te werken. Samen geraken we er wel door.
Met collegiale groeten
Familie Rosseels Philippe
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LEKKER VAN BIJ ONS

Kip met stip
de favoriet in elke keuken
Een lekker kippetje bereiden kan op ieder moment. Denk maar aan een stoofpotje om je aan te verwarmen na
een heerlijke winterse wandeling. Of aan die frisse lichte lentesalade en dat kippenspiesje op de barbecue.
Afhankelijk van de bereiding kan kip diep en vol smaken of eerder licht en knapperig. Er zijn heel wat
bereidingswijzen mogelijk: gebakken in de pan, gevuld en geroosterd in de oven, in een stoofpotje of op de
barbecue. Kortom, elk moment is een kipmoment!
Daarom ontwikkelde VLAM een gloednieuwe receptenfolder met kip in de hoofdrol! Dankzij dit boekje met 7
smakelijke bereidingen, scoort eenieder goud op tafel bij familie en vrienden!
3 REDENEN OM TE KIEZEN VOOR EEN STUKJE KIP
VAN BIJ ONS
1. Kip scoort goed als onderdeel van een gezond voedingspatroon.
Het is mager wit vlees en gemakkelijk te combineren met
veel groenten maar ook met fruit, aardappelen of volkoren
graanproducten. Een gezonde regel: vul je bord voor de helft
met groenten, voor een vierde met aardappelen of volkoren
graanproducten en voor een vierde met vlees, vis of ei.
2. Belangrijke voedingsstoffen en vetarm
Kip is rijk aan hoogwaardige eiwitten en een goede bron van
fosfor, selenium en de vitaminen B3, B6 en B12. Deze voedingsstoffen dragen bij aan de fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen en het onderhoud van de spiermassa, het
zenuwstelsel en het immuunsysteem van zowel kinderen als
volwassenen.
Het weinige vet in kip bestaat voor ongeveer twee derde uit
goed onverzadigd vet en voor slechts een derde uit verzadigd vet. Verzadigd vet kan het cholesterolgehalte in het
bloed verhogen en zo mogelijk ook het risico op hart- en
vaatziekten. Een kipfilet bevat amper 0,4 g verzadigd vet per
100 gram.
3. Weinig calorieën
Kip is relatief mager vlees. Een stukje kip levert gemiddeld
140 kcal per 100 gram. Een kipfilet, het magerste stukje, telt
maar ongeveer 100 kcal per 100 gram.

BESTELFORMULIER PROMOTIEMATERIAAL KIP
terug mailen naar carine.vos@landsbond-beenhouwers.be of faxen naar 02/736 64 93
Naam::.........................................................................................................Voornaam: ...................................................................................................................
Straat + nr:..........................................................................................................................................................................................................................................
Gemeente + postnummer: ...........................................................................................................................................................................................................
Sluitingsdag::............................................................................................Tel.:...................................................................................................................................
Datum.........................................................................................................Handtekening:.............................................................................................................
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FAMILIEHOEKJE

NIEUWE PRIJSVORKEN VOOR EEN NIEUWE VERKOOPPERIODE

OVERLIJDENS

Uw geldende verkoopprijzen voor deze nieuwe verkoopperiode
moeten worden berekend op basis van de inkoopprijzen van
bijgaande referentieperiode van 4 weken.

De Koninklijke Antwerpse Beenhouwersbond
meldt ons het overlijden van de heer Jef
Allaerts, vader van haar lid Paul Allaerts uit
Turnhout.

VANAF MAANDAG 6 APRIL 2020

Te gebruiken prijsvorken

Wij hebben de droeve plicht u het overlijden
te melden van de heer Théo Brugmans,
echtgenoot van mevrouw Huguette Seghers
en papa van Sofie Brugmans. Sofie was
jarenlang medewerkster van Onnavesta
Kortrijk en haar partner Christian Dewitte is
voorzitter van de Syndikale kamer der
Beenhouwers van Menen en omliggende.

REFERENTIEPERIODE
2/03/20 tot 8/03/20
9/03/20 tot 15/03/20
16/03/20 tot 22/03/20
23/03/20 tot 29/03/20

Wij hebben de droeve plicht u het overlijden
te melden van de heer Adriaan Top, erelid van
de Corporatie van Brussel.
Wij hebben de droeve plicht u het overlijden
te melden van de heer Daniël Bonvin,
gewezen slager en gewezen lid van het
bestuur van het Beenhouwerssyndicaat van
Moeskroen en omgeving.
De redactie van “De Belgische
Beenhouwerij” biedt de achtbare
families haar oprechte deelneming
aan in de diepe rouw die hen treft.

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.

VOORJAARSINFOAVONDEN

Half dier

1

€ 2,74 en +

2

€ 2,62 tot minder dan € 2,74

3

minder dan € 2,62

18 mei

Adhem Hotel, Grobbendonk

20 mei

Graamaat, Grote markt 24,
Sint-Niklaas

25 mei

Syntra Kortrijk gebouw F16
(nieuwbouw), Doorniksesteenweg, 2200, Kortrijk

8 juni

Syntra West Brugge, Spoorwegstraat, 14, Brugge

07/06/2020

Algemene vergadering Grootorde

10 juni

Borrelhuis, Witte Nonnenstraat, Hasselt

27/09/2020

Feest van de Confrerie van Sint – Hubert

15 juni

Kouterhof, Kouter 8 A, Gentbrugge

14/11/2020

Jaarfeest Brugge

22 juni

Het Paveljoen, Markt, Aalst

29 juni

COOVI, Anderlecht

ACTIVITEITENKALENDER

BERICHT AAN ONZE CORRESPONDENTEN

Onze volgende uitgave verschijnt op 03/05/2020. Alle artikels, mededelingen, kleine aankondigingen,
bestemd voor dit blad, dienen uiterlijk in ons bezit te zijn voor 21/04/2020. Teksten die na die datum toekomen, worden verschoven naar de uitgave van juni 2020.

VERSTEGEN

Fijnbek konijnenrug mediterannee
recept voor 20 stuks

20 stuks konijnenrug uitgebeend
300 g Verstegen World Grill Mediterrané
100 stuks zongedroogde tomaat op olie
Verstegen Vriesgedroogd Salieblad
of verse salieblaadjes
Verstegen Katoenkoord rood/wit
20 mooie stronkjes verse tijm
20 Verstegen Laurierblad handpicked selected
of verse laurier
Leg de konijnenruggen open per koppel.
Bestrijk binnenkanten met de World Grill
Mediterrané. Beleg met de zongedroogde
tomaatjes en de salie. Rol de filets mooi dubbel in.
Bestrijk de buitenkant ook volledig in
met de World Grill Mediterrané.
Garneer met tijm en laurier.
Bind op met katoenkoord.

Lekker & licht

Konijn bevat een laag vetgehalte en is licht
verteerbaar. Konijn heeft een gunstig effect op
onze hersenfuncties.

Crunchy vitamineboost Quinoasalade
Voor 5.5 kg salade

3 kg quinoa / gegaard
900 g kerstomaatjes (diverse kleuren in partjes)
900 g snap peas (suikererwt) (geblancheerd, crunchy)
½ kg maiskorrels
80 g Verstegen Kumar’s Wokpaste Vietnam
60 g limoensap
50 g Verstegen Gomasio Curry
120 g cashewnoten
Meng de wokpasta met limoensap voor de dressing.
Meng de dressing met de quinoa en tomaatjes.
Meng de snap peas en mais onder de salade.
Werk af met pijpajuin en Gomasio Curry.
Top af met de cashewnoten.

Tip

Voor extra fraicheur kan je verse munt toevoegen.
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RECEPTEN

Fusilli al funghi Salade royale
recept voor 6 kg

3 kg fusilli (gekookt)
300 g jonge verse spinazieblaadjes
200 g rucola
1 kg bimi of broccoliroosjes geblancheerd
300 g zongedroogde tomaatjes
40 stuks appelkappers
1 kg gebakken champignons
Verstegen Vriesgedroogde bieslook
of verse bieslook
geroosterde pijnboompitten
15 g Verstegen Spicemix del mondo Chimichurri
15 g Verstegen Spicemix del mondo la Spezia
90 ml olie van de tomaatjes of olijfolie

De fusilli, olie, en de Spicemixen goed mengen.
Meng hieronder de bieslook en de spinazie.
Meng dan voorzichtig de bimi of broccoli,
tomaat en appelkappers. Werk af met
de geroosterde pijnboompitten.

Extra’s

Pimp deze heerlijke salade met verse
kerstomaatjes en olijfjes.

Rode spits-koolsla

recept voor 6 kg
4 kg rode spitskool
(rauw, fijngesneden met de mandoline)
2 kg verse sojascheuten (rauw)
40 ml sojasaus
30 ml EDIKS Mild Vinegar Tarragon of

EDIKS Mild Vinegar Lemon of dragonazijn

50 g Verstegen Gomasio Black Lampong Pepper
Verse bieslook fijngesneden of
Verstegen Vriesgedroogde bieslook
Meng alle ingrediënten zorgvuldig.
Presenteer in een sfeervolle ronde schaal.

topper

Deze salade is heerlijk knapperig,
fris en boordevol vitamines.
Voeg extra geraspte of gemalen gember toe voor
extra punch!
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Spiced up
Spiced

Zomerse topper
bij Verstegen

summervibes
summervibes
World Grills Verstegen 2,5l
Code

Productomschrijving

425202

World Grill African sunshine

462502

World Grill Argentina fire

350802

World Grill Basic seasalt & Lampong pepper

449602

World Grill Chicken classic

481202

World Grill Chinatown

310103

World Grill Cielo rosso

449702

World Grill Dutch classic

492702

World Grill Fiesta Peru

410402

World Grill for Steaks

462602

World Grill French Garden

492902

World Grill Fuego Peru

488102

World Grill Ginger-Lemon & Chili

Code

463202

World Grill Greek Passion

138302

Productomschrijving
Marinade Barbecue

449802

World Grill Honey Mustard

130802

Marinade Caribische

463002

World Grill Indian Mystery

252202

Marinade Chimichurri

407902

World Grill Indonesian

126902

Marinade Chinese plum

848402

World Grill Jamaican Jerk

130902

Marinade Dijon

410702

World Grill Japanese flowers

140202

Marinade Dille

l
World Gril
epper

en P
Lemon & Gre

marinades Verstegen 2,5l

407502

World Grill Lemon & Green pepper

139802

Marinade Grill Provençaal

385202

World Grill Mediterrané

131102

Marinade Gyros

343602

World Grill Mexican Madness

048425

Marinade Hindoestaans Curry

410502

World Grill Moutarda

137402

Marinade Kip

370102

World Grill Pacific Ocean

114102

Marinade Neutraal

433702

World Grill Persian Market

493002

Marinade Peru

463102

World Grill Piri Piri

137802

121103

World Grill Rosso

305702

World Grill Royal Mint & Rosemary

Marinade Saté
1038902 Marinade Schnitzel
139002 Marinade Shaslick

378102

World Grill Smokey Barbecue

131702

Marinade Spare rib

434002

World Grill Spanish Harbour

137302

Marinade Vlees

410002

World Grill Thai Adventure

130402

Marinade Western
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