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 UPDATE CORONADOSSIER  SLAGERS AAN HET WOORD TIJDENS DE CORONACRISIS  TECHNISCH ARTIKEL: SAXE- EN
PASTRAMISALAMI, HET BESTE VAN TWEE WERELDEN  GROENTE VAN DE MAAND: ASPERGES 

Editoriaal
Het einde van de coronacrisis is helaas nog niet in zicht.
Nu de curve voorzichtig lijkt te stabiliseren, is het belangrijker
dan ooit om vol te houden. De overheid roept iedereen op om
binnen te blijven en zich alleen te verplaatsen indien nodig. En
dat is goed. Buiten enkele dwaashoofden worden de maatregelen goed opgevolgd en kunnen we hopelijk uitkijken na een
normaler leven in de nabije toekomst.
De overheid heeft de mond vol van de zogenaamde “essentiële” sectoren en zwaait men met lof naar iedereen die zijn leven
in gevaar brengt voor anderen. Ook onze ambachtelijke slagers en hun teams staan dagelijks in de vuurlinie en verdienen
alle lof. Maar lof alleen is niet genoeg!
Het zou fijn zijn mocht de overheid in de toekomst, na de
coronacrisis, laten zien dat ze het meent met al die lofbetuigingen en dringend werk maakt van de opwaardering van het
ambachtelijk slagersberoep op alle vlakken en vooral zorgt dat
de slager zijn ambachtelijk beroep kan blijven uitoefenen.
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In tijden van crisis moeten onze slagers en hun teams, in
zware omstandigheden, in de vuurlijn, aan het werk blijven en mee zorgen dat iedereen te eten heeft. Mij dunkt
dat er na deze crisis meer aandacht moet komen voor de
opleidingen, de heropwaardering van het beroep, de
afschaffing van de 80km-regel voor leveringen, de ondersteuning om werknemers gemakkelijk in te schakelen
zoals men dat nu toelaat in het plukseizoen voor de boeren, reclamecampagnes voor het ambacht uitwerken en
ondersteunen, etc
Dat zijn zaken die echt nodig zijn om te zorgen dat we
over 10 jaar nog ambachtelijke beenhouwerijen in ons
straatbeeld zien.
Ik denk dat we gedurende de laatste maanden, meer dan
ooit, ons nut bewezen hebben. Heel veel consumenten
verkozen om hun boodschappen te doen in de veilige
omgeving van de ambachtelijke slagerij.
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Colofon
Ik ben heel fier op onze slagers die, in deze moeilijke
omstandigheden, zorgen dat hun klanten veilig hun aankopen kunnen doen door zelf heel veel extra inspanningen te
doen. Niet alleen voor zichzelf en het team maar ook voor
de klanten en de leveranciers. Deze nieuwe aandachtspunten komen er toch maar allemaal extra bij.
Een welgemeende proficiat allemaal!
Ik pleit er voor dat de duizenden werknemers die, samen
met onze leden, in onze ambachtelijke slagerijen aan het
werk zijn om iedereen die veilig in zijn kot blijft van een
gezond stukje vlees te voorzien, ook na de crisis meer dan
lof krijgen. Met lof alleen koop je niets!
Ze zullen nood hebben aan extra (financiële) steun.
Een gemakkelijk dankwoordje en overgaan tot de orde van
de dag alleen kan en mag niet volstaan!

Carine vos
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WOORD VAN DE VOORZITTERS
Allereerst moeten we jullie bedanken voor uw ongelofelijke inzet
in deze moeilijke tijden.
Onze slagers hebben het vertrouwen van de overheid niet
beschaamd. Wij mochten onze slagerijen open houden en tonen
wat wij in onze mars hebben! Al staan jullie dagelijks in de vuurlinie, jullie gaan volhardend door. Wij zijn dan ook bijzonder fier
op jullie!
Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de ambachtelijke slagers
sterker uit deze crisis zullen komen en dat de consument de weg
naar de ambachtelijke slagerijen terug gevonden heeft. Alles
wijst er op dat de huisgemaakte producten meer dan ooit
gewaardeerd worden.
Uitzonderlijke crisissen vergen uitzonderlijke maatregelen. Dat
zien we in ons dagelijks leven maar ook in onze slagerijen waar
we ons moeten aanpassen aan de geldende regels en zorgen
dat zowel ons personeel als onze klanten zo weinig mogelijk risico op besmetting lopen.
Helaas moeten we ook samenkomsten afzeggen en projecten
die gepland stonden verplaatsen. Dat geldt ook voor de
Landsbond.
Zo kon DE WEEK VAN DE SLAGER 2020 bij onze leden niet
doorgaan in de geplande week na de Paasvakantie en werd de
DAG VAN DE WEST-VLAAMSE SLAGER die zou doorgaan op 28
april verplaatst naar 20 oktober van dit jaar.
Omwille van het coronavirus mogen we niet samenkomen voor 1
september 2020 en dat heeft ook een inpakt op onze voorziene
feestelijkheden rond 125 jaar Koninklijke Landsbond.

heerlijke producten - kennen en zullen deze mensen zelf ontdekken dat er niets gaat boven huisgemaakte vleeswaren en vers
vlees dat per direct naar eigen keuze afgesneden wordt. Het
advies van de vakman krijgen ze er gratis bij!
Dit is het ideale moment om u te profileren en uw klanten,
ondanks de moeilijke omstandigheden, in de watten te leggen.
Ondertussen werken wij op de Landsbond duchtig verder aan
de invulling van de najaarsinfoavonden. Voor Vlaanderen zal in
het programma van het najaar de inhoud van de geannuleerde
voorjaarsinfoavonden mee opgenomen worden. Meer info en
data in latere nummers.
De voorbereidingen voor 2021 zijn ook volop aan de gang. MEAT
EXPO 2021 en de bijbehorende vakwedstrijden EUROBEEF,
JUNIORCUP, de BESTE BEENHOUWER VAN BELGIE, het Gouden
Mes, de wedstrijd voor onze youngsters, zullen een groot deel
van onze tijd in beslag nemen. We willen dat alles tot in de
puntjes georganiseerd wordt en dat de ambachtelijke slagers
fier kunnen zijn op onze organisatie van de wedstrijden en de
tentoonstelling van de ambachtelijke producten.
Op de Landsbond kijken we vol goede moed naar de toekomst
en we hopen dat u dat ook doet.
Indien u vragen heeft, aarzel dan zeker niet ons te contacteren.
Wij zijn er voor u!
Blijf gezond, zorg goed voor uzelf en voor uw familie en maak
het beste er van.
De voorzitters.

De familiedag in Pairi Daiza die op 6 september gepland stond
en het feestmaal voorzien op 13 september in de Waerboom
moesten geannuleerd worden. We zullen dit zeker goedmaken
in 2021. Leden die reeds betaald hebben voor deze evenementen worden zo vlug mogelijk terugbetaald.
Doordat de bedrijfsrestaurants en schoolmaaltijden niet open
zijn, keert men terug naar de traditionele keuken en dat wordt in
menig huishouden geapprecieerd. Wij stellen vast dat als je in je
kot moet blijven, heel veel mensen terug aan het koken slaan en
de weg naar onze ambachtelijke slagers terugvinden. Hierdoor
leren nieuwe klanten de ambachtelijke slagerij - met al haar
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Ivan Claeys, covoorzitter

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.

UPDATE 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. Hierna vindt u een overzicht van een aantal
steunmaatregelen waarbij bij een aantal bijkomende uitleg verschaft wordt.

SOCIALE BIJDRAGEN EN VERVANGINGSINKOMEN
(OVERBRUGGINGSRECHT)
Hieronder vindt u dienaangaande de Algemene FAQ die hieromtrent meer duidelijkheid verschaft.
Wij herinneren dat voor de aanvragen overbruggingsrecht en de
aanvragen tot vrijstelling van en betalingsfaciliteiten voor sociale
bijdragen, u zich in de eerste plaats moet richten tot uw sociaal
verzekeringsfonds.
Daarnaast stelt het RSVZ een callcenter ter beschikking van de
zelfstandigen die meer informatie wensen over hun sociale rech-

ten of over de steunmaatregelen van de federale overheid. Het
gratis nummer 0800/12.018 is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u.
Algemene FAQ – Welke steun is er voor de zelfstandigen
getroffen door Covid-19 op het vlak van de sociale wetten (bijdragen) en het vervangingsinkomen (overbruggingsrecht)?
De sociale zekerheid van de zelfstandigen doet er alles aan
opdat elke zelfstandige getroffen door de Covid-19-crisis terecht
kan bij zijn sociaal verzekeringsfonds voor een reeks steunmaatregelen:
DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ | 5

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. U BENT ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP
Dit is de steun waar u op kan rekenen:
Sociale bijdragen: vermindering, uitstel of vrijstelling
• Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020
Mogelijkheid om het bedrag van uw kwartaalbijdrage te verlagen tot 717,18 euro, naargelang het verwachte inkomen voor
2020
• Uitstel met een jaar voor de betaling van de sociale bijdragen
voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2
Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies van
rechten in het sociaal statuut, en met de garantie dat er geen
enkele verhoging verschuldigd is voor de laattijdige betaling.
• Vrijstelling van bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2
De vrijstelling betekent dat de pensioenrechten geschorst zijn
voor de betrokken kwartalen, behalve bij een aanvraag tot
afkoop die gerealiseerd moet worden door de zelfstandige
binnen een termijn van vijf jaar.
Er staan zeer vereenvoudigde formulieren voor de zelfstandigen
op de websites van hun sociale verzekeringsfondsen met het
oog op een versnelde behandeling door de sociale verzekeringsfondsen en het RSVZ.

4° Elke zelfstandige die zijn activiteit uit eigen beweging gedurende 7 dagen volledig onderbreekt
(door quarantaine, gebrek aan grondstoffen, verschillende
redenen van economische of organisatorische aard verbonden met Covid-19,…)
Deze maandelijkse financiële steun wordt toegekend voor maart
en april 2020. De periode kan verlengd worden indien nodig. (*)
Deze steun is bedoeld voor de zelfstandigen in hoofdberoep,
met inbegrip van de starters en de meewerkende echtgenoten.
Het genot gedurende de maand van een ander vervangingsinkomen (ook in een beperkt aantal gevallen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering) vormt geen obstakel om te genieten van
het crisis-overbruggingsrecht. De zelfstandigen in ongeschiktheid die momenteel geen activiteit meer uitoefenen of een
beperkte activiteit toegelaten door de adviserende arts, blijven
volledig ten laste van de mutualiteit en kunnen dus geen aanspraak maken op het crisis-overbruggingsrecht.
De aanvragen worden geregistreerd door het sociaal verzekeringsfonds. Er is een vereenvoudigd formulier beschikbaar, ook
op hun websites.
De betaling van de financiële uitkeringen voor een maand
gebeuren uiterlijk in het begin van de volgende maand.
Deze maandelijkse financiële steun wordt toegekend voor maart
en april 2020. De periode kan indien nodig worden verlengd.

Vervangingsinkomen (overbruggingsrecht)
2. U BENT ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP
Een vervangingsinkomen van 1.291,69 euro (1.614,10 euro met
gezinslast) wordt toegekend door het sociaal verzekeringsfonds
aan de zelfstandigen op basis van vier types van impact:
1° Elke zelfstandige die zijn activiteit volledig moet onderbreken
naar aanleiding van de sanitaire maatregelen in de besluiten
van 13, 18, 23 en 24 maart 2020
(gesloten restaurants en cafés, niet-voedingszaken,…)
2° Elke zelfstandige die zijn activiteit moet beperken naar aanleiding van de sanitaire maatregelen in de besluiten van 13, 18,
23 en 24 maart 2020
(restaurants beperkt tot take away/levering, krantenwinkels
(maart),…).
3° Elke zelfstandige die een zorgberoep uitoefent en die zijn
niet-dringende activiteiten gedurende 7 dagen onderbreekt
(buiten de dringende (para)medische gevallen) (kinesisten,
tandartsen, specialisten,…).
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Meerdere steunmaatregelen hebben betrekking op de sociale
bijdragen: vermindering (of de bijdrage tot nul herleiden) en
uitstel
• Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020
Mogelijkheid om het bedrag van uw kwartaalbijdrage te verlagen in functie van uw verwachte inkomsten voor 2020.
In geval van verwachte inkomsten lager dan 1.548,18 euro, is
de zelfstandige in bijberoep geen bijdragen verschuldigd.
• Uitstel met een jaar van de betaling van sociale bijdragen
voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2
Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies van
rechten in het sociaal statuut, en met de garantie dat er geen
enkele verhoging verschuldigd is voor de laattijdige betaling.
• Vrijstelling van bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2
Een vereenvoudigd formulier is beschikbaar bij uw sociaal verzekeringsfonds.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

De toekenning van een vervangingsinkomen (overbruggingsrecht) aan de zelfstandigen in bijberoep
De zelfstandige in bijberoep die zijn activiteit door Covid-19
moet onderbreken (beschrijving van de types van onderbreking:
zie punt 1.2 hierboven) kan genieten van een uitkering overbruggingsrecht onder de volgende bijkomende voorwaarden:
• Als hij in 2020 verplichte kwartaalbijdragen betaalt op basis
van een jaarlijks inkomen ten minste gelijk aan 13.993,78 euro
(en dus kwartaalbijdragen verschuldigd is van 717,18 euro
(zonder kosten) zoals een zelfstandige hoofdberoep), kijk dan
naar punt 1.2 hierboven. Er zijn geen bijkomende voorwaarden.
• Als hij in 2020 verplichte bijdragen betaalt op basis van een
jaarlijks inkomen dat zich situeert tussen 6.996,89 en
13.993,78 euro, zijn de volgende specifieke voorwaarden van
toepassing:
- Het gaat om een gedeeltelijk overbruggingsrecht: de
financiële uitkering bedraagt 807,05 € per maand als hij
gezinslast heeft, 645,85 € in de andere gevallen.
- Er is een plafond voorzien van 1.614,10 euro in functie van
de vervangingsinkomens. Bijvoorbeeld: als er een tijdelijke
werkloosheidsuitkering ontvangen wordt van 1.100,00 euro,
wordt het overbruggingsrecht verlaagd tot 514,10 euro).
- Voor het overige, kijk naar punt 1.2 hierboven.
3. U BENT ACTIEVE GEPENSIONEERDE ZELFSTANDIGE
Meerdere steunmaatregelen hebben betrekking op de sociale
bijdragen: vermindering (of de bijdrage tot nul herleiden), uitstel en vrijstelling
• Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020
Mogelijkheid om het bedrag van uw kwartaalbijdrage te verlagen in functie van uw verwachte inkomsten voor 2020.
In geval van verwachte inkomsten lager dan 3.096,36 euro, is
de actieve gepensioneerde zelfstandige geen bijdragen verschuldigd.
• Uitstel met een jaar van de betaling van sociale bijdragen voor
de kwartalen 2020/1 en 2020/2
Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies van
rechten in het sociaal statuut, en met de garantie dat er geen
enkele verhoging verschuldigd is voor de laattijdige betaling.
• Vrijstelling van bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2
Een vereenvoudigd formulier is beschikbaar bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Toekenning van een vervangingsinkomen (gedeeltelijk overbruggingsrecht) voor de zelfstandigen actief na hun pensionering
De zelfstandige actief na zijn pensionering die zijn activiteit door
Covid-19 moet onderbreken (beschrijving van de types onderbreking : zie punt 1.2 hierboven), kan genieten van een uitkering
overbruggingsrecht als hij in 2020 verplichte kwartaalbijdragen
betaalt op basis van een jaarlijks inkomen ten minste gelijk aan
6.996,89 euro.
De specifieke voorwaarden van dit overbruggingsrecht zijn de
volgende:
• Het gaat om een gedeeltelijk overbruggingsrecht: de financiële uitkering bedraagt 807,05 € per maand als hij gezinslast
heeft, 645,85 € in de andere gevallen.
• Er is een plafond voorzien van 1.614,10 euro voor de vervangingsinkomens. Bijvoorbeeld: in geval van een maandelijks
pensioen van 1.100,00 euro, wordt het overbruggingsrecht
verlaagd tot 514,10 euro).
Voor het overige, kijk naar punt 1.2 hierboven.
(*) De ministerraad heeft beslist om het overbruggingsrecht te
verlengen voor de maand mei
TEWERKSTELLING PERSONEEL
Sociale inspectie
De sociale inspectie besteedt een bijzondere aandacht aan de
huidige Coronaviruscrisis.
Hieronder vindt u de checklist die de sociale inspectie gebruikt
bij de controle.
Dit laat u toe u voor te bereiden op een eventuele controle en
de huidige situatie in uw zaak te evalueren en, indien nodig, te
verbeteren.
Deze kan u ook, naast heel wat andere informatie, terugvinden
op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg https://werk.belgie.be/nl in de link Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen.
Checklist preventie COVID 19

Ondernemingen: ............................................................................................
Adres: .................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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COVID19 vormt op de werkvloer een arbeidsrisico waar de werkgever de werknemers tegen moet beschermen. Dit risico moet
net als alle andere risico’s geëvalueerd worden samen met de
bevoegde interne of externe preventiedienst.
Onderstaande controlelijst is een lijst voor zelfcontrole gebaseerd op de richtlijnen van de Wereld Gezondheidsorganisatie,
de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en de principes
van de Welzijnswet en de Codex welzijn op het werk. Het kaderen van individuele punten moet aan de hand van deze richtlijnen gebeuren.
A. ADMINISTRATIEF ONDERZOEK
1) Informatie en vorming
• Gaat het om een bedrijf uit een cruciale sector of met een
essentiële dienstverlening?
 Ja  Nee
• Worden externen onthaald en collega’s verwelkomd zoals het
hoort (geen hand, automatisch afstand houden).
 Ja  Nee
• Beschikt men over advies van de externe preventiedienst?
 Ja  Nee
• Heeft men hiervoor een opleiding aan de werknemers gegeven?
 Ja  Nee
• Is men op de hoogte van de wijze van overdracht (direct contact via druppeltjes via hoesten, niezen, maar ook via oppervlakten)?
 Ja  Nee
• Heeft men een schoonmaakprogramma met prioritaire aandacht voor oppervlakten, klinken, knoppen, telefoons, printers
(alles wat aangeraakt wordt)?
 Ja  Nee
• Heeft men voorzien om de werkplaats te ontsmetten wanneer een werknemer de werkplek wegens ziekte verlaat?
 Ja  Nee
2) Personen vreemd aan de onderneming
• Worden derden ingelicht van deze maatregelen?
 Ja  Nee
• Neemt men maatregelen om niet-essentiële derden (bv.
bezoekers) te beperken?
 Ja  Nee
3) Maatregelen voor werknemers
• Werden werknemers met nieuwe klachten van een acute
bovenste of onderste luchtweginfectie (zoals hoesten of niezen, of een verhoogde temperatuur) geïnstrueerd om thuis te
blijven en hun huisarts te bellen?
 Ja  Nee
• Wordt dit ook in communicatie opgenomen?
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 Ja  Nee
• Wordt maximaal in telewerk voorzien?
 Ja  Nee
• Werden met de arbeidsarts maatregelen besproken in verband met de aanwezigheid van werknemers uit de risicogroep (60+, hart- of vaatziekten, diabetes, chronische luchtwegaandoening, kankerpatiënten)?
 Ja  Nee
B. ONDERZOEK OP DE WERKPLAATS
1) Sociale voorzieningen
• Zijn er mogelijkheden om de handen te wassen?
 Ja  Nee
• Is er papier voorzien?
 Ja  Nee
• Hangen er instructies uit hoe de handen correct gewassen
moeten worden?
 Ja  Nee
• Hangen de richtlijnen van de overheid uit i.v.m. sociale distantiëring en hygiëne ?
 Ja  Nee
• Zijn er maatregelen genomen in de refter om op afstand van
elkaar te eten (minstens 1,5m tussenin, niet recht over
elkaar)?
 Ja  Nee
• Zijn er maatregelen genomen om in de kleedkamers de sociale distantiëring te bewaren ?
 Ja  Nee
2) Kantoren
• Is het voor de aanwezigen effectief onmogelijk om te telewerken?
 Ja  Nee
• Kan men op voldoende afstand van elkaar werken (minstens
1,5m)?
 Ja  Nee
• Zijn de lokalen voldoende verlucht?
 Ja  Nee
• Zijn er maatregelen genomen om besmetting via materialen
te voorkomen (reiniging van werkstukken en arbeidsmiddelen
die door meerdere werknemers gebruikt worden)?
 Ja  Nee
3) Werkplaats
• Kan men op voldoende afstand van elkaar werken (minstens
1,5m)?
 Ja  Nee
• Indien men in de bedrijven van de cruciale sectoren of essentiële diensten toch dichter moet werken dan 1,5m van elkaar,
wordt dit dan beperkt in de tijd en in het aantal personen?
Gaat men na welke beschermingsmiddelen er passend zijn?

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Ja  Nee
• Zijn de lokalen voldoende verlucht?
 Ja  Nee
• Zijn er maatregelen genomen om besmetting via materialen
te voorkomen (reiniging van werkstukken en arbeidsmiddelen
die door meerdere werknemers gebruikt worden)?
 Ja  Nee
4) Liften
• Worden liften uit dienst genomen of is er een affichering dat
ze zo weinig mogelijk gebruikt mogen worden of gebruik
door beperkt aantal mensen afhankelijk van de oppervlakte
van de kooi (reden: in een lift kan social distancing moeilijk
toegepast worden)?
 Ja  Nee  NVT
5) Vergaderzalen
• Worden niet-essentiële vergaderingen geannuleerd?
 Ja  Nee  NVT
• Worden de essentiële vergaderingen beperkt in tijd?
 Ja  Nee  NVT
• Wordt het aantal deelnemers beperkt?
 Ja  Nee  NVT
• Wordt na het vergaderen de ruimte gereinigd en verlucht?
 Ja  Nee  NVT
6) Voertuigen
• Worden voertuigen bij wissel van chauffeur gereinigd en ontsmet?
 Ja  Nee  NVT
• Worden de regels van social distancing ook gerespecteerd in
gemeenschappelijk vervoer?
 Ja  Nee  NVT
7) Business continuity plan
• Indien er door vele afwezigheden met een kleiner team dan
gebruikelijk gewerkt wordt, werd dan mee in de risicoanalyse
opgenomen dat dit een probleem kan vormen voor de eerste
hulp en de interne brandbestrijdingsdienst te blijven en ook
het veilig blijven uitvoeren van veiligheidstaken. De algemene
regel blijft in elk geval telethuiswerk waar mogelijk.
 Ja  Nee  NVT
Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de Externe Dienst
voor Preventie en Bescherming op het werk waarbij u verplicht
aangesloten moet zijn indien u personeel tewerkstelt.
Via nieuwsbrieven of op de website krijgt u heel wat nuttige
informatie zoals een hygiëneplan, preventiemaatregelen en een
risicoanalyse die u moeten helpen deze crisis te beheersen. Is dit
niet het geval dan kan u deze informatie ook terugvinden op de
website van de Externe Dienst waarbij u aangesloten bent.

MAATREGELEN OM MENSEN AAN HET WERK TE KRIJGEN OF
TE HOUDEN (Bron: sdworx)
Mogelijkheid om extra vrijwillige overuren te presteren in kritieke
en vitale sectoren
Binnen de kritieke en vitale sectoren wordt voor de periode van
1 april 2020 tot 30 juni 2020 het aantal vrijwillige overuren
opgetrokken van 120 naar 220 uren, waarvan je er 120 voordelig kunt uitbetalen.
Deze 120 bijkomende uren dienen gepresteerd te worden in de
periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020.
Voor alle vrijwillige overuren gepresteerd in het tweede kwartaal
ben je vrijgesteld van:
• overloon (normaal betaal je een toeslag van 50% of zelfs
100% op zon- en feestdagen);
• betaalde inhaalrust (100% van het loon)
Voor maximum 120 vrijwillige overuren gepresteerd in het tweede kwartaal, betaal je bovendien geen bedrijfsvoorheffing of
RSZ-bijdragen*. Je werknemer krijgt deze overuren dus volledig
netto vergoed.
Let wel: je werknemer – net zoals voor de bestaande vrijwillige
overuren – moet schriftelijk akkoord gaan voor je hem overuren
laat presteren.
*onder voorbehoud tot definitieve bevestiging van de RSZ
Mogelijkheid tot gebruik van korte opeenvolgende contracten in
kritieke en vitale sectoren
Volgens de wet leiden opeenvolgende contracten van bepaalde
duur in de meeste gevallen automatisch tot een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
Tijdens deze crisis heeft een contract van bepaalde duur nochtans voordelen: je kunt voor een beperkte tijd een extra kracht
inschakelen. Na afloop van de vooraf afgesproken duur eindigt
het contract zonder dat de werknemer een opzegtermijn moet
presteren of dat je een opzegvergoeding verschuldigd bent.
Daarom wordt in een extra uitzondering voorzien tijdens het
tweede kwartaal van 2020. Elk contract moet wel minstens 7
kalenderdagen duren. Voorbeeld: voedingswinkels mogen 4 achtereenvolgende weken een tijdelijke medewerker tewerkstellen
via weekcontracten.
Via Studentenarbeid personeelstekorten opvangen in (voorlopig) alle sectoren
De uren die jobstudenten presteren tijdens het tweede kwartaal
van 2020 worden niet meegeteld in het ‘studentencontingent’ –
de 475 uren die ze mogen werken aan verlaagde zogeheten solidariteitsbijdragen. Deze extra prestaties, die niet meetellen in
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het ‘studentencontigent’ zullen eveneens onderworpen zijn aan
beperkte solidariteitsbijdragen:
• de student betaalt 2,71% RSZ-bijdragen (in plaats van 13,07%
bij een normale tewerkstelling);
· de werkgever betaalt 5,42% RSZ-bijdragen (in plaats van minstens 25% bij een normale tewerkstelling).
COMPENSATIEPREMIE
Vlaams Gewest
Deze premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven
maar door de beperkende maatregelen een omzetdaling van
minstens 60% hebben in de periode tussen 14 maart 2020 en 30
april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De steun
omvat een éénmalige compensatiepremie van € 3.000. Er zijn
maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn.
Wie komt hiervoor in aanmerking
• Ondernemingen van wie de hoofdactiviteit op 13 maart 2020
volgens de inschrijving in de KBO behoort tot één van de activiteiten opgenomen in de lijst van NACE-codes die in aanmerking komen ( o.a. code 56210 -catering)
• Zelfstandigen in bijberoep die verplicht moesten sluiten ingevolge de opgelegde federale maatregelen , maar die niet in
aanmerking komen voor de corona hinderpremie
• Ondernemingen die niet verplicht hun fysieke vestiging moesten sluiten , maar een substantiële exploitatiebeperking ondergaan ten gevolge van de opgelegde federale maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan
Omzetdaling
De onderneming moet een omzetdaling van minstens 60% hebben ten gevolge van vermelde exploitatiebeperkingen door de
coronamaatregelen.
De periode waarin de omzetdaling zich moet manifesteren loopt
van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020. De referentieperiode is de periode van 14 maart 2019 tot en met 30 april 2019.
Indien de referentieperiode een abnormaal lage omzet aantoont
(voorbeelden: ingevolge zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid) mag de periode vervangen worden door een andere
referentieperiode.
Voor startende ondernemingen geldt als referte de verwachte
omzet van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 in een financieel plan. Startende ondernemingen die geen financieel plan
moesten neerleggen bij opstart (bv. eenmanszaken) moeten een
financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden.
De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge
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verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd
door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie. De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van
volgende elementen:
• dagontvangsten
• geleverde prestaties
• tijdsregistratie
Deze corona compensatiepremie is een subsidie om bedrijven
met een vestiging in Vlaanderen en met omzetdaling omwille
van exploitatiebeperkingen ingevolge de coronavirusmaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad, financieel te
ondersteunen. Dit betekent concreet dat de omzetdaling het
direct of indirect gevolg moet zijn van de coronamaatregelen
genomen door de Nationale Veiligheidsraad. De ondernemer
moet de link leggen tussen de maatregelen die moeten nageleefd worden en de gevolgen hiervan op zijn beroepsuitoefening. De indiener/ondernemer moet dit zelf motiveren bij de
indiening van zijn aanvraag. Hiervoor dient hij te vermelden
1. over welke coronamaatregel het gaat – check hiervoor de FAQ
van de Nationale Veiligheidsraad en vlaio.be/corona
2. en hoe deze coronamaatregel de normale uitoefening van zijn
beroep onmogelijk maakt
Uitzondering omzetdaling
Een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen
had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld, hoeft de omzetdaling van 60%
niet aan te tonen, indien hij verplicht moest sluiten ingevolge de
federale maatregelen.
Indienen van de aanvraag
VLAIO streeft ernaar om de digitale aanvraagmodule tegen
1 mei online te zetten.
De aanvraag moet online ingediend worden uiterlijk op 30 juni
2020
Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaio.be/coronacompensatiepremie.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Er wordt een compensatiepremie van € 2.000 ingevoerd voor
ondernemingen en micro-ondernemingen ( met 0 tot 5 VTE) die
hun activiteit door de maatregelen tegen de verspreiding van
het coronavirus aanzienlijk zagen afnemen.
Bij de afsluiting van ons vakblad zijn de modaliteiten tot bekomen van de premie nog niet bekend.
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SLUITING VAN DE OPENBARE MARKTEN IN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Zoals dit het geval is in Vlaanderen via de hinderpremie ( zie De
Belgische Beenhouwerij nr.4 van 5 april 2020 en/of www.vlaio.
be) voorziet het Brussel Hoofdstedelijk Gewest ook in een eenmalige premie voor de ambulante handelaars die in de KBO
ingeschreven zijn met de NACE code 47.810 Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen.
De toegekende premie bedraagt € 4.000 per bedrijfszetel in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een maximum van
€ 20.000 per onderneming .
De premie aanvraag moet uiterlijk op 1 juni 2020 worden ingediend

Antwerpen

Info.ant@favv.be

03 202 27 11

Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant

Info.ovb@favv.be

09 210 13 00

West-Vlaanderen

Info.wvl@favv.be

050 30 37 10

Vlaams-Brabant
Limburg

Info.vli@favv.be

011 26 39 84

Brussel / Bruxelles

Info.bru@favv.be

02 211 92 00

Brabant Wallon
Namur

Info.bna@favv.be

081 20 62 00

Luxembourg
Namur

Info.lun@afsca.be

061 21 00 60

Hainaut

Info.hai@afsca.be

065 40 62 11

Liège

Info.lie@afsca.be

04 224 59 11

Meer informatie vindt u op de link https://1819.brussels/nl/blog/
faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen
(Welke steunmaatregelen zijn voorzien voor Brusselse ondernemingen?).

Deze individuele begeleiding door de controleurs wordt vanaf
vandaag tot 29 mei aangeboden. Daarna zal de gegroepeerde
begeleiding hervatten, zoals de begeleidingscel van het FAVV
die al meer dan 10 jaar dagelijks uitvoert (meer informatie over
de activiteiten van deze cel via http://www.favv.be/vcb/).

De aanvraag moet ingediend worden via de link http://werkeconomie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19

Coronavirus en voedsel
Kan je via voedsel besmetten/besmet worden?
Het risico op infectie als gevolg van (onrechtstreeks) contact
met levensmiddelen blijft momenteel door verschillende internationale gezondheidsorganisaties als verwaarloosbaar beoordeeld
ten opzichte van rechtstreeks contact.

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN
Voorstel van het FAVV om geïnteresseerde B2C bedrijven te
ondersteunen
In de huidige context van de coronacrisis zijn sommige bedrijven
gesloten of werken ze op lage capaciteit. In deze zeer moeilijke
situatie proberen bedrijfsverantwoordelijken deze periode van
lage activiteit op verschillende manieren te benutten. Het FAVV
wil hen individuele ondersteuning bieden door met hen alle
aspecten te overlopen van een belangrijke wetgeving die soms
foutief wordt toegepast door gebrek aan tijd of kennis: de communicatie van allergeneninformatie aan de consument.
De verantwoordelijken van bedrijven in de B2C sector die geïnteresseerd zijn in deze individuele begeleiding, hoeven enkel
maar contact op te nemen met de Lokale Controle-Eenheid van
hun regio. Een controleur zal worden aangeduid om op afstand
(telefoon, e-mail, videoconferentie) de vragen van de inrichting
hieromtrent door te nemen en om te verduidelijken wat er kan
worden gedaan.

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 oppervlakken en voorwerpen. Reiniging met warm water en
zeep is reeds zeer effectief tegen Covid-19. Reiniging is altijd
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).
Moeten winkelmanagers (vooral in bulkverkoop) speciale voorzorgsmaatregelen nemen?
Het risico op infectie als gevolg van (onrechtstreeks) contact
met levensmiddelen blijft momenteel door verschillende internationale gezondheidsorganisaties als verwaarloosbaar beoordeeld.
Het FAVV herinnert, zoals steeds, aan het belang van de naleving van een goede basishygiëne. Een reflex die het mogelijk
maakt om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, van
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welke aard ook. Deze algemene aanbevelingen hebben in het
bijzonder betrekking op persoonlijke hygiëne (thuisblijven als je
ziek bent, handen wassen, ...), voedselhygiëne (al het rauwe
vlees voldoende koken, ...), en aanbevelingen voor netheid en
hygiëne op de werkplek (regelmatige en voldoende reiniging
van oppervlakken, ...).
In de huidige omstandigheden van Covid-19 heeft het agentschap de sectoren in een nota verzocht de bestaande aanbevelingen en verplichtingen inzake levensmiddelen en persoonlijke
hygiëne strikt toe te passen, alsook door regelmatige reiniging
en ontsmetting van oppervlakken en voorwerpen die in contact/
nabijheid kunnen komen met mensen. Reiniging met zeep en
warm water is inderdaad zeer effectief om interpersoonlijke
overdracht van covid-19 tegen te gaan. Reiniging met zeep is
een essentiële stap voor de desinfectie. Reiniging is vaak beter
dan desinfecteren. De meeste van de gebruikelijke ontsmettingsmiddelen zijn actief tegen Covid-19 wanneer de gebruiksvoorwaarden worden gerespecteerd (zie gebruiksaanwijzing).
Zijn er specifieke aanbevelingen voor de operatoren over het
gebruik van handschoenen of kan worden gezegd dat het regelmatig en correct wassen van de handen (volgens de aanbevelingen op onze website m.b.t. Covid-19) volstaat?
Een goede handhygiëne is, meer nog dan anders, van vitaal
belang. De nadruk moet dus worden gelegd op het correct wassen van de handen met warm water en zeep, eventueel gevolgd
door een ontsmetting.
Zelfs bij het dragen van handschoenen moet op elk moment een
goede handhygiëne worden toegepast. Handschoenen kunnen
soms een vals veiligheidsgevoel geven: je voelt je beschermd en
je denkt minder aan het regelmatig wassen/ontsmetten van je
handen!
Wanneer een verkoper meerdere klanten bedient zonder zijn
handschoenen te wisselen, bestaat in deze bijzondere context
van Covid-19 bovendien het risico dat de handschoenen een
vector van het virus worden, tussen consumenten (via de verpakking) of naar de verkoper indien hij zijn gezicht met de
handschoenen aanraakt...
Handschoenen zullen de verspreiding van het virus dus niet
stoppen. Gewoon je handen wassen tussen elke klant is een zeer
goede oplossing om besmetting te voorkomen.
http://www.favv.be/consumenten/dagelijksleven/bereiding/
handschoenen/
Marginaal, lokaal, en beperkt voor de b2b verkoop zonder
erkenning (verkoop van maximaal 30% van de omzet, binnen
een straal van 80 km)
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Is de regel marginaal, lokaal en beperkt (30% 80 km) voor de
B2B verkoop zonder erkenning nog geldig?
De regel marginaal en beperkt voor de verkoop aan andere professionele zaken (B2B verkoop) zonder erkenning wordt tijdelijk
opgeheven. Dit wil zeggen dat meer dan 30% B2B verkocht mag
worden en dat er geen limiet is op het aantal eigen vestigingen
waar levensmiddelen aan mogen verdeeld worden.
De 80km (lokaal) blijft wel behouden om bijkomende verre verplaatsingen te vermijden.
VRAAG EN ANTWOORD
Ik heb mijn beenhouwerij moeten sluiten omdat ik besmet
werd met het Coronavirus. Kom ik in aanmerking voor het
overbruggingsrecht?
Neen want u ontvangt reeds een vervangingsinkomen ten gevolge van uw arbeidsongeschiktheid. Het overbruggingsrecht (aan
te vragen via uw sociaal verzekeringsfonds) wordt toegekend
vanaf de eerste dag voor zelfstandigen die verplicht (opgelegd
door de Nationale Veiligheidsraad) hun activiteiten volledig of
gedeeltelijk moeten onderbreken (vb. ambulante vleeswinkels
wegens sluiting van de openbare markten).
Zelfstandigen die (onrechtstreeks) ernstige gevolgen ondervinden door de coronaviruscrisis komen hiervoor eveneens in aanmerking na een volledige onderbreking van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen van de activiteiten. Het gaat hier over
zelfstandigen die door quarantaine, een gebrek aan grondstoffen of om verschillende redenen van economische of organisatorische aard (verbonden met COVID-19) hun activiteit onderbreken.
Deze vergoeding bedraagt € 1291,69 zonder gezinslast en
€ 1614.10 met gezinslast.
Dit overbruggingsrecht geldt voor de maanden maart en april
en is naargelang het geval van toepassing voor 1 van de 2 maanden of voor beide. (*)
Zelfstandigen die een vervangingsinkomen (forfaitaire uitkering)
wegens arbeidsongeschiktheid genieten kunnen geen aanspraak
maken op het overbruggingsrecht. Dit is bijvoorbeeld het geval
voor een beenhouwer die besmet is met het coronavirus en hierdoor arbeidsongeschikt is.
Een forfaitaire uitkering wegens arbeidsongeschiktheid wordt
toegekend van zodra u tenminste 8 dagen arbeidsongeschikt
bent. De uitkering wordt dan betaald te rekenen van de eerste
dag dat u arbeidsongeschikt bent.
vb. - U bent arbeidsongeschikt van 20 tot 25 april 2020. U ontvangt geen forfaitaire dagvergoeding omdat u minder dan 8
dagen arbeidsongeschikt bent.
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- Bent u evenwel arbeidsongeschikt van 20 tot 30 april 2020 dan
hebt u recht op een forfaitaire uitkering vanaf de eerste dag, dus
vanaf 20 april 2020.
De forfaitaire uitkering bedraagt:
- € 62,08 met gezinslast
- € 49,68 als alleenstaande
- € 38,10 als samenwonende
Deze vergoeding wordt betaald in een regime van zesdagenweek.
Aangezien u uw beenhouwerij hebt moeten sluiten omwille van de
opgelopen besmetting kan uw meewerkende echtgenote wel genieten van hoger vermeld overbruggingsrecht (voor zover zij niet
arbeidsongeschikt is).
Opmerking: Indien u beschikt over een polis gewaarborgd inkomen
dan ontvangt u via deze weg ook een uitkering indien aan de polisvoorwaarden voldaan wordt.
(*) De ministerraad heeft beslist om het overbruggingsrecht te verlengen voor de maand mei
TIP
Op deze link vind je informatie over het correct dragen en maken
van mondmaskers
https://maakjemondmasker.be

Veilig aan het werk. Generieke gids om de verspreiding van
covid-19 op het werk tegen te gaan.” van de Hoge Raad voor
Preventie en Bescherming op het Werk : https://werk.belgie.
be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf

BOODSCHAPPENCAMPAGNE VLEES VAN BIJ ONS ZEGT
DANK U. - CAMPAGNE STAAT ONLINE
Als blijk van erkenning trapte
vlees.be een nieuwe boodschappencampagne af "Vlees
van bij ons zegt dank u".
Bedoeling is om de hele
vleessector te bedanken voor
de inspanningen die iedereen
tijdens de coronacrisis doet
om de consument dagelijks
een heerlijk stukje vlees te
blijven geven.
De slagers trapte de campagne af maar andere schakels
komen zeker nog aan de
beurt.
https://www.facebook.com/watch/?v=260573161762933

Het nieuwe onlineplatform
Koopinjebuurt.be
Het nieuwe onlineplatform Koopinjebuurt.be
brengt lokale handelaars in Vlaanderen samen.
Door je te registreren op www.versondernemer.
be zal de info over jouw beenhouwerij voor de
consument te zien zijn op lekkervanbijons.be en op Koopinjebuurt.be
Koopinjebuurt.be werd gelanceerd
door Vlaams minister van Economie
Hilde Crevits (CD&V), samen met het
innovatieagentschap Vlaio en enkele partners. "De lokale economie is het bindmiddel van onze
samenleving. Dat moeten we ondersteunen", laat
Crevits weten in een persbericht. "Met de website willen we een overzichtelijk beeld geven van zo veel
mogelijk lokale handelaars in Vlaanderen”.
Koopinjebuurt.be wil klanten makkelijker tot bij lokale
handelaars leiden. Daarom wordt een zoekmachine
aan het platform toegevoegd waarmee de consument
kan zoeken op het type handelaar, het product en de
gemeente. Die zoekmachine zal de databanken van
alle partners verbinden. Wie nu naar Koopinjebuurt.be
surft, wordt voorlopig doorverwezen naar vier van die
initiatieven en de bijbehorende databanken waaronder
Lekkervanbijons.be en Rechtvanbijdeboer.be, initiatieven van VLAM.
Lekker van bij ons telde vorige maand 1 miljoen
bezoekers en werd reeds op 8 april omgevormd tot
een platform om snel de lokale hoevewinkel, bioboer,
slagerij of viswinkel te vinden. Slagers hebben er dus
alle belang bij zicht te registreren zodat de consument
hen gemakkelijk terug kan vinden.
Registreer je dus als de bliksem op https://www.versondernemer.be (kanaal via VLAM LEKKER VAN BIJ
ONS). Onze leden hoeven maar 1 maal te registreren
op https://www.versondernemer.be en zullen zowel op
lekkervanbijons.be als op koopinjebuurt.be te vinden
zijn.
Consumenten die de kookwebsite lekkervanbijons.be
consulteren en zij die op koopinjebuurt.be een kijkje
nemen, zullen onze leden dus kunnen zien.
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SLAGERS AAN HET WOORD
DEEL 2

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.
PIERRE FLAMENT VAN SLAGERIJ ABC,
BERGEN

Voor de leveranciers is er niets speciaals gedaan, zij beschermen zichzelf.
Wij verkopen meer dan voor de crisis.
Wij hebben voldoende stock en
bevoorraden ons regelmatig. De leveringen gebeuren nog altijd op tijd.
We nemen geen herbruikbare zakken
meer aan. De klanten die toch herbruikbare zakken meebrengen moeten die
zelf vullen.
Ik vind dat de maatregelen genomen
door de overheid zeer goed zijn.
PIERRE MOLLE VAN SLAGERIJ –
TRAITEUR MOLLE SA, LEVALTRAHEGNIES (BINCHE)

Bij ons zijn de aankopen per klant een
stuk groter geworden. Ik ben ervan
overtuigd dat heel wat mensen bang
zijn en thuis een kleine stock aanleggen.
Wij hebben onmiddellijk een plexiglas
afscheiding gezet tussen de klanten en
de verkoopsters. Daarnaast voorzien we
in de winkel ontsmettingsproduct voor
de klanten en laten we maximum 3
klanten per keer toe in de winkel. Wij
vragen onze klanten om met bankcontact te betalen in plaats van met cash
geld.
Onze teamleden zijn niet bang omdat
ze goed geïnformeerd zijn. Wij hebben
dadelijk de richtlijnen van de overheid
doorgegeven en de werkomstandigheden aangepast
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Wij zien in onze winkel heel wat nieuwe
klanten en er gebeuren veel grotere

aankopen sinds het begin van de
coronacrisis. Ik heb de indruk dat meer
mensen een voorraad aanleggen.
Er zijn klanten die laten merken dat ze
bang zijn maar er zijn er ook die zeggen niet bang te zijn.
Wij hebben alle mogelijke maatregelen
genomen om onszelf en de klanten
zoveel mogelijk te beschermen. Er werden plexiglas schutsels geïnstalleerd in
de winkel, we dragen mondmaskers en
hebben extra gezichtsbescherming in
plexiglas. Bovendien ontsmetten we
nog meer onze handen dan normaal. Ik
denk echt dat je niet meer kunt doen.
Voor de klanten voorzien we ontsmettingsmiddel in de winkel en laten we
maar enkele klanten per keer toe. Eigen
winkeltassen worden niet meer aanvaard. Daarenboven leveren wij aan
huis zodat de klant zich niet moet verplaatsen als hij/zij dat niet wil.
Voor de leveranciers hebben we ook
wat aanpassingen gedaan. Ze mogen
niet binnen als ze geen masker dragen
en de nodige hygiënische voorzorgen
nemen. Wij hebben voor het ogenblik
geen problemen om beleverd te worden. Op het vlak van vers vlees is er
zeker nog voldoende stock maar op het
vlak van bijvoorbeeld Franse kazen
wordt het lastig.
De verkoop heeft zich bij ons anders
georganiseerd. Door de verplichte sluiting van de restaurants halen we daar
geen omzet meer. De verkoop in de
winkel loopt als een trein en we genereren daar dan weer heel wat meer
omzet. Ik ben er zeker van overtuigd
dat de maatregelen die genomen werden door de overheid noodzakelijk
waren en sta daar ook volledig achter.
Persoonlijk zou ik iedereen verplichten
om een mondmasker te dragen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

HENK DE VLIEGER VAN SLAGERIJ
HENK, MARIAKERKE

fenomeen dat we merken bij al onze
slagers die een versbox hebben. Mensen
zijn echt op zoek zijn naar een veilige
manier van winkelen en de versbox is
hiervoor dé oplossing. Wij stellen vast
dat sommige producten uit voorraad
geraken maar alles wordt nog netjes op
tijd geleverd. De maatregelen die de
overheid nam zijn noodzakelijk en we
houden er ons dan ook aan.
JEAN-POL MAUROY VAN BOUCHERIE &
TRAITEUR JEAN-POL MAUROY,
HERCHIES (JURBISE)

De eerste week zagen we dat de mensen hamsterden dat is nu gelukkig achter de rug. Onze klanten kopen vooral
de gewone ‘basis’ artikelen, geen
speciale salades of zo. Ze kopen ook
voor meerdere dagen aan en komen
niet meer alle dagen naar de winkel.
We merken dat de mensen bang zijn en
dan vooral bang zijn om te dicht bij
elkaar te staan. De eenzaamheid begint,
na enkele weken lockdown, voor velen
door te wegen. Er zijn mensen die
spontaan beginnen wenen in de winkel
omdat wij de enige zijn die ze nog zien.
Wij hebben van in het begin de regels
goed toegepast: veelvuldig de handen
wassen, mondmaskers aandoen, maximum 3 personen tegelijkertijd in de
winkel,.. Wij nemen ook geen herbruikbare tassen of potjes meer aan maar
bieden hen opnieuw plastic zakjes aan.
We rekenen daarvoor niets aan en zien
dit, in deze coronacrisis, als een service
naar onze klanten toe en een extra
bescherming voor ons. Voor de klanten
voorzien wij handgel in de winkel
We stimuleren tevens de onlineverkoop
en dan vooral het afhalen in de versbox.
De versbox biedt trouwens heel wat
mogelijkheden voor zij die niet graag in
contact komen met andere klanten of
met ons: geen wachtrij en afhalen op
een tijdstip dat men zelf kiest zijn de
grote voordelen voor de klanten. We
verkopen veel meer online. Dit is een

Onze omzet neemt toe en de consumenten lijken terug te keren naar de
lokale producten en de kleine slagerijen.
Ze nemen de tijd om te winkelen en
nieuwe producten en smaken te ontdekken. In de eerste weken van de crisis
hebben heel wat klanten voorraden aangelegd maar nu is dat minder. De meeste mensen komen wekelijks terug.
We hebben een online E-shop opgezet
en het minste wat we kunnen zeggen is
dat het goed werkt! Aan de andere kant
moeten we ook zeggen dat de catering
voor de communie, huwelijk, publieke of
private feesten in het water viel. Gezien

het feit dat onze traiteurdienst volledig
stilgevallen is hebben wij meer dan 100
gegarneerde sandwiches geschonken
aan 2 ziekenhuizen hier in de buurt. Met
deze geste willen wij het personeel van
het ziekenhuis een hart onder de riem
steken in deze moeilijke tijden. Onze
klanten en wijzelf nemen alle voorzorgsmaatregel door de regels van de slagerij
te respecteren: maximaal 1 tot 2 personen in de slagerij, sociale afstand, betaling met bancontact, regelmatige
schoonmaak van het betaalapparaat,
ontsmettende gel beschikbaar stellen
voor de klanten enz. Wij wassen regelmatig onze handen, proberen het aantal
mensen in een werkruimte te beperken
en respecteren de sociale afstanden, ...
Hoewel dit niet altijd voor de hand ligt.
Onze medewerkers zijn niet bang omdat
alle zaken voor hen geregeld zijn. We
hebben handschoenen, ontsmettingsgel, ... We bespreken regelmatig wat er
gebeurt en wat we kunnen verbeteren.
Leveranciers mogen niet meer in de
werkplaatsen komen en beschermen
zich tijdens de leveringen en wij respecteren de afstand. Tot nu toe zijn er geen
voorraadzorgen. Ik denk dat we de situatie goed beheersen en de klanten
begrijpen de situatie. De genomen
maatregelen zijn nodig om dit virus uit
te roeien. Wij raden iedereen aan om de
regels te blijven toepassen, uitleg te
geven aan de klanten en het kwaliteitsniveau te handhaven, zodat de mensen
ook na de gezondheidscrisis blijven
terugkeren naar onze ambachtelijke slagerijen. Conclusie: het lijkt erop dat
sommige mensen zich nu maar pas realiseren dat we bestaan, dat we niet duurder zijn en dat de kwaliteit van onze
producten superieur is. Bij ons weten ze
wat ze kopen omdat we voornamelijk
met producenten uit onze regio werken.
Het rundvlees, varkensvlees, lam, gevogelte, komen allemaal uit de streek.
Het is eigenlijk zoals een leverancier me
deze week vertelde: het is een geluk bij
een ongeluk dat we in onze sector aan
de slag mogen blijven.
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GEERT VAN NECHEL, ZAAKVOERDER
VAN VERSWINKEL NECHLY,
VLEZENBEEK

Onze verkoop loopt zeer goed en de
klanten kopen meer vlees en vleeswaren. De eerste twee weken werd er
gehamsterd en kocht men vooral
gehakt en worst. Ik denk niet dat onze
klanten of ons personeel bang moeten
zijn. Wij hebben dan ook alle mogelijke
maatregelen toegepast in onze winkel
om iedereen maximaal te beschermen.
Wij staan 100% achter de maatregelen
die de overheid nam. Wij zijn eigenlijk
in quarantaine in onze eigen winkel
doordat we een plexiglas scherm
geplaatst hebben zodat er zeker geen
contact is met de klanten en omgekeerd. Wij ontsmetten de handen na
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het bedienen van iedere klant en promoten webshopbestellingen. Wij
nemen niets aan. De klant moet zelf
alles inpakken in een bak of draagtas.
De openingsuren van de winkel zijn
aangepast om de bestellingen klaar te
maken. De winkel gaat open van 11 uur
tot 13 uur en van 15 uur tot 18 uur.
Wij hebben heel veel respect voor onze
medewerkers en willen niet dat zij na
de dagtaak nog moeten gaan rondrijden om te winkelen voor hun eigen
gezin. Zij krijgen nu 25% korting op hun
aankopen en al wat ze graag hebben,
mogen ze vragen. Ik bestel dat voor
hun! Op die manier wordt ook alle contact - buiten dat met het eigen gezin vermeden. Wij maken op dit ogenblik
ook geen gebruik van extra’s, flexi jobbers etc. Veiligheid voor alles!
Wij laten maximum 5 klanten per keer
in de winkel toe en men moet een
afstand van 1.5 meter behouden. Onze
leveranciers weten ondertussen dat ze
tot aan de deur mogen komen maar
niet verder; we hebben voor hen ook
ontsmettingsmateriaal voorzien.
Er is voldoende stock, maar ik ga wel
bewuster om met die stock. Enkel voor
specialiteiten zoals bvb mozzarella
moet je nu minimum 1 week op voorhand bestellen.
PHILIPPE BOUILLON VAN DE BEENHOUWERIJ MAISON BOUILLON ET
FILS, LA ROCHE-EN-ARDENNE

Ook bij mij kopen de klanten meestal
aan voor een paar dagen om niet alle
dagen naar de winkel te moeten

komen. Wij verkopen aanzienlijk minder
(tussen 50 en 70% minder) omdat het toerisme volledig stilgevallen is.
Ik denk niet dat de klanten bang zijn maar
wel bezorgd voor hun toekomst.
Wij namen heel wat maatregelen om onszelf en de klanten te beschermen, ondermeer respect voor social distance, dragen
van handschoenen en maskers, vaker handen ontsmetten etc. Daarnaast mogen zieke
werknemers of werknemers waarvan we
vermoeden dat ze ziek zijn uiteraard niet
meer komen werken.
Voor de veiligheid van de klanten beperken
wij het aantal mensen in de winkel tot
maximaal 7. Wij hebben bovendien een verkeersstroom (In en Out) ingesteld die de
klanten moeten respecteren zodat ze niet
teveel in contact komen met elkaar. We
proberen zoveel mogelijk herbruikbare verpakkingen te vermijden. Wij doen de
bestellingen in een papieren zak en de klant
kan zelf alles in zijn herbruikbare tas steken.
Dit om te voorkomen dat onze medewerkers besmet geraken door de her-bruikbare
tassen van klanten.
Momenteel zijn onze medewerkers niet
bang maar dat komt vooral omdat wij hier
in de Ardennen ver van alles en iedereen
afgelegen zijn en omdat ze goede informatie krijgen, zowel hier op de werkvloer als
ook via de media.
Ook onze leveranciers moeten leveren met
respect voor de social distance en alles
wordt direct op de juiste plaats opgeslagen
om het risico op besmetting van producten
in dozen te vermijden. Wij doen een zeer
grondige controle bij ontvangst van de producten en er is altijd een desinfectie voorzien voor het personeel dat de goederen
ontvangen heeft. Ik maak me niet teveel
zorgen over het feit dat alles op tijd geleverd wordt, er is nu weinig verkeer op de
wegen en dus valt dat allemaal wel mee. De
genomen maatregelen door de overheid
zijn goed want we zien een vertraging in de
CoviD-19-epidemie.
We hopen dat de maatregelen niet te lang
zullen duren want dan wordt de situatie kritiek voor de financiële gevolgen van het
bedrijf.

REGIONAAL

TWEEMAANDELIJKSE WEDSTRIJD
VOOR SNELLE EN SNUGGERE SLAGERS!

Win een Brugse Ham!

Om ons partnerschap met de firma Hoste te onderstrepen en om de Brugse Ham bij onze leden een grotere bekendheid te geven,
start de redactie van de Belgische Beenhouwerij in samenwerking met Vleeswaren Hoste een nieuwe WEDSTRIJDCAMPAGNE.
Tweemaandelijks kunnen jullie deelnemen aan de wedstrijd en één van de vijf ontbeende Brugse Hammen winnen.
Om kans te maken op zo’n heerlijke Brugse Ham dien je eenvoudigweg het juiste antwoord op de wedstrijdvraag door te mailen
of te faxen naar Carine Vos – fax: 02/736 64 93 – mail: carine.vos@landsbond-beenhouwers.be
De winnaars worden bekendgemaakt in onze vakbladen en kunnen door middel van de verkregen waardebon de gewonnen
Brugse Ham laten leveren door hun groothandelaar.
De firma Hoste en de redactie van de Belgische Beenhouwerij wensen jullie veel succes!

Wedstrijdvraag: WIE SCHREEF HET TECHNISCH ARTIKEL SALAMI?
Zorg dat we je antwoord vóór 19-05-2020 hebben! De namen van de 5 gelukkige winnaars die een waardebon ontvangen van de firma HOSTE
verschijnen in onze volgende editie.
NAAM: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ADRES: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Brugse Ham
Jambon de Bruges

Brugse specialiteit - Spécialité de Bruges
Gedroogd volgens oud Vlaams recept Séché selon une vieille recette flamande
Natuurlijk - Naturel
20% minder zout - 20% mois de sel
Zonder glutamaat - Sans glutamate
Tip: zorg steeds voor proevertjes in de winkel, vooral voor de kids!
Conseil : prenez soins de présenter des petits morceaux de
Jambon de Bruges en dégustation, spécialement pour les enfants !
Voor meer informatie contacteer de firma Hoste op het nr. 050713655
of mail naar info@brugseham.be, www.brugseham.be
Pour plus d’info contactez la firme Hoste tél. : 050/713 655 ou
par mail info@brugseham.be, site web: www.brugseham.be

BrugseHam-PUB.indd 1

12-05-2009 11:16:45
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CONTACT

KORTING

KEVIN TACK
T. 056/ 42 32 29
jordy@allfiresecurity.be

5% korting bij bestelling
onzeslagers@essent.be
webshop. Dit kan door het
ingeven
de
of mailvianaar
voor
meer van
informatie!
couponcode: 'landsbond755'. Enkel geldig op bepaalde toestellen

PETER RENDERS
peter.renders@baero.com
0031 (0)6-53428436.

50% korting op montage bij aankoop compleet verlichtingsplan

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

Extra themapunten voor gratis marketing ondersteunende tools!
essent_slagersvoordeel_297x220nl.indd 1
Nieuw klanten krijgen GRATIS MYQU.TV

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

Slagersactie via bon in De Blegische Beenhouwerij

DAVID CRUSTI
GSM: 0032(0)470/12 07 38
Tel.: 0032(0)10/75 03 44
david.crustin@bragard.com
www.bragard.com

15% korting op de ganse cataloog

KEN VANNERUM
+32 498/16 07 22
ken@cashfree.be

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

sales@be.ccv.eu
0800/22 789
www.ccv.eu

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

FILIP VAN DAMME
050/833.333
Filip.Van.Damme@centric.eu

Korting/slagersactie

REMCO DE BEL

Gratis degustatie bij de slager naar aanleiding van een evenement met
inclusief 10 kg gratis vlees. Vraag naar het gratis promotiemateriaal van Het
Slagersvarken® en The Duke Of Berkshire® aan onze vertegenwoordigers!

remco.debel@danis.be
of 051/74 49 51

(ticket restaurant)

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

Ook klant worden? Bel ons gerust op 03 270 95 79

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

5% korting op factuur van uitgevoerde werken

GUUS MERTENS
09/369 90 45
guus.mertens@dibal.be
www.DIBAL.be

Hier ligt meer dan 40 jaar ervaring in de weegschaal. Jouw specialist in
weegschalen en etiketteermachines.
Slagersactie op de herijk van weegschalen (alle merken).

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

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

FREDRIK VAN HULLE
09/394.1.394
www.easypaymentservices.be
www.terminalrent.be
www.pay.be

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

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

Slagersactie via www.edenred.be
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MARC DESMET :
0495/30 10 35

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

ESSENT TEAM
03/270 95 79
slagers@essent.be
31/07/15 16:35

IMPERIAL MEAT
PRODUCTS

014/58 84 66
info@fooddesk.be

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

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

Slagersacties

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

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

056/240.153
national.accounts@konvert.be

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

PIETER NUYTS
03/455 24 90
info@winkelinrichting.be

Extra korting op eigen gefabriceerde meubelen

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

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

LUC CORNEZ
0479/56 50 28
l.cornez@lixero.eu

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

YOUR FIRST CHOICE
Imperial_logo+slogan_2016.indd 1

03/08/16 16:55

(interimkantoor)
WINKELINRICHTING

www.winkelinrichting.be
Provinciesteenweg 453
B-2530 Boechout
Tel. +32(0)3 455 24 90
info@winkelinrichting.be
Belgische beenhouwersbond 2017.indd 1

24/04/2017 14:11:04
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EZ LA CARTE CHÈQUE-REPAS
E DANS VOTRE BOUCHERIE !

CONTACT

KORTING

JEROEN SCHELLEKENS
0472/25 52 57
www.luxverlichting.be

10 % korting voor onze leden

HENK DE VLIEGER
0496/36 87 15
devliegerhenk@msn.com

200 € korting bij aankoop van de afhaalfrigo. Niet cumuleerbaar met andere acties.

ANN VAN EENOOGHE
09/221.06.07
ann.van.eenooghe@mediwet.be

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

Roger Vandendriesschelaan 18
1150 Brussel
02/686.16.20

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

n de vos clients existants

n d’une nouvelle clientèle

plus encline à dépenser davantage

une visibilité supplémentaire

distance et sans frais d’activation

er ?
www.monizze.be/fr/accept
02/686.16.20

www.monizze.be

MY FLEXI-JOB

MFC KOELPLATEN

DAVE PEETERS
dave@myflexijob.be
Tel: 0468/35.78.85

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

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

€ 200 korting bij aankoop van een starters- pakket

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

GRATIS LEVERING OVER HEEL BELGIE

DRIES DEWITTE
056/98.07.96 - 0497/37.78.40
www.nestor.be

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

Contacteer PlusDeals via
info@plusdeals.be of 016/295805

Een voordelig klantenbindingsysteem ten behoeve van aangesloten leden
· 45 Euro/maand ipv 59 Euro/maand voor het PlusDeals open spaarsysteem
(bij intekening voor 31/12/2015)
· Een voordelig klantenbindingsysteem ten behoeve van aangesloten leden
· Ken uw klanten door uitgebreide rapportage mogelijkheden
· Moderne communicatie met uw leden en klanten via mail en app messaging
· Behalve klantenkaart, ook uitbreidbaar voor cadeaubonnen, stempelkaarten, kortingacties.
· Geen investeringen nodig, maar gebruik van bestaande PC, tablet of
online kassasysteem
· Snelheid van toekennen van kortingen (1 seconde per transactie) door
integratie mogelijkheden
· Behalve kaart, ook gratis app
· Keuze tussen open of gepersonaliseerd spaarsysteem
· Gebruiksgemak voor handelaar en klant
· Moderne uitstraling

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

20 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ

PARTNER

CONTACT
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VAN GIERDEGOIM
051/ 49 49 51
wim@qguard.be

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

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

Persoonlijke aanpak + gereduceerd tarief

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

5% korting (vanaf € 250)

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

Slagersactie via bon in de Belgische Beenhouwerij

STEVEN VANGAEVER
Tel: 0491/96 35 63
Email: steven.vangaever@sdworx.com

actie: Gereduceerd tarief

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

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

cc@suez.com
Minimum 5% korting op huidige factuur (te bepalen na overleg
(klantendienst Suez).
exclusief dierlijk afval) + optimalisatie ivm vlarem of andere wetgeving).
U kan tijdens de kantooruren ook onze
klantendienst contacteren op
02/209 70 00.

VALENTYN

02/547 55 .88
affiliates-sodexocard.be@sodexo.com
http://be.benefits-rewards.sodexo.com/nl

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

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

Vaste dossierbeheerder, alles in prijs en 10% korting op de administratiekosten.

BRAM LEMMENS
078/353 653
info@syntrawest.be

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

VANESSA SIM
+32 (0)2/233 37 41
Vanessa.sim@total.com

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

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

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

CHRISTOF LONGUEPEE
02/521 63 06

5% korting
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CONTACT

KORTING

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

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

MARISA HERMAN
mherman@verstegen.be

Slagersactie via bon in De Belgische Beenhouwerij

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

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

078/150061
infosales@worldline.com

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

www.tickets-for-parks.be

Diverse sponsoring evenementen van de Landsbond

Code voor onze leden : bbbb

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

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

Slagerij Bjorn en Eline, Hulste
WWW.BOSSUYTSHOPINTERIORS.BE

6617-2020_BOSSUYT_ADV_85x190_Slagerij_Bjorn_Eline_NL.indd 1
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VLAM

VLAM stelt zijn promotieprogramma voor
varkensvlees bij als gevolg van de coronacrisis.
Bijgevoegd vindt u de belangrijkste aanpassingen.

BINNENLAND

VARKEN VOOR ALLE VORKEN
Deze campagne legt de nadruk op de veelzijdigheid van varkensvlees.
De voorziene onlinecampagne wordt inhoudelijk aangepast.
We werken rond de thema’s BBQ en thuiswerk. Hiervoor
wordt zowel video als gewone redactionele samenwerking
voorzien.
De campagne voor slagers rond het EK voetbal wordt uitgesteld naar 2021 daar het EK niet doorgaat.
De communicatie over varkensvlees en gezondheid blijft
lopen zoals gepland. Hiervoor werd een partnership opgezet
met de populaire website gezond.be.
HOTEL- EN SLAGERIJSCHOLEN
De vakscholen zijn vragende partij naar het Smartbook ‘Hoe
bereid ik vlees?’. Met dit digitale instrument hebben ze een
troef meer in handen om de basisinfo over varkenskarkassen,
versnijdingen en toepassingen te delen met hun studenten.
VLAM zet vaart achter deze realisatie.
INSPIREREN
Het VLAM-kookplatform lekkervanbijons.be blijft een belangrijk kanaal om naast concrete kookinspiratie te informeren
over de gezondheidsaspecten van varkensvlees. De website
kreeg in maart 2020 maar liefst 24% meer bezoekers dan de
maand ervoor. Dit kookplatform zit in de top 5 van meest
bezochte kooksites in Vlaanderen. Een online- en tv-campagne in april moeten de bekendheid van de website nog verder

verhogen. Met de #lekkerinuwkot roepen we iedereen op
kookplezier te delen en te kiezen voor producten van eigen
bodem.
Het partnership met Dagelijkse kost op één loopt verder.
Jeroen Meus doet extra inspanningen om producten van bij
ons in de kijker te zetten en de Vlaamse producenten te steunen.
VLEES VAN BIJ ONS
De coronacrisis doorkruist de vooropgezette planning.
De acties die een samenkomst of verplaatsing vragen zoals
fotoreportages en artikelenreeksen worden uitgesteld. De
boodschappencampagne die VLAM wil inzetten in zijn prcampagne vlees worden aangepast met nieuwe informatie en
trends.
De herontdekking van de troeven van verse producten en de
rol van de vakmensen (slagers en veehouders) die vertrouwen
wekken komen zeker aan bod.
Een mediacampagne in samenwerking met Het nieuwsblad
wordt verder uitgewerkt zoals eerder gepland.

BUITENLAND

De exportpromotie van varkensvlees wordt uitgevoerd door
Belgian Meat Office binnen VLAM.
De meeste buitenlandse acties van 2020 worden noodgedwongen uitgesteld naar een latere datum.
Wat de exportpromotie van vleeswaren betreft, blijft de deelname aan de vakbeurs Gastronord in Stockholm gehandhaafd.
De beurs wordt evenwel verplaatst naar oktober.
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Tweede workshop van de Technische dienst
‘ON TOUR’ bij de Slagers-traiteursschool GO!
Diksmuide was een succes!
Juist voor ons land in lockdown ging waren we te gast bij
vakleraar Jerry Vandemoortele en zijn leerlingen van de
Slagers-traiteursschool GO! Diksmuide.
De leden van de Technische Dienst met o.a. em. Prof. dr. ir.
Hubert Paelinck - KU Leuven, Norbert Van Speybroek - R & D
Piloot Rejo en Bertrand Vande Ginste - Ere Vakleraar SlagersTraiteursschool Diksmuide boden de leerlingen een interessante en toegankelijke workshop ‘Creatieve salami’ aan. Een
ganse dag werd het vernieuwde productieproces van
ambachtelijke salami op een bevattelijke, wetenschappelijke
en praktische wijze gedemonstreerd. Alle leerlingen waren
zeer enthousiast en geconcentreerd bezig met de aangegeven
taken. Het was niet enkel een super interessante workshop
met nuttige tips en tricks maar ook nog eens 100% bruikbaar
in de realiteit.
Wens je als school ook deel te nemen, neem dan contact op
met Carine.Vos@landsbond-beenhouwers.be
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Brunchen is hip!
Brunchen zit al een tijdje in de lift. De combinatie ontbijt-lunch slaat blijkbaar aan en heel wat brunchzaken hebben een wachtlijst of zitten gewoon wekelijks vol. Thuis wordt er ook vaak gezellig gebruncht en hier is dan ook
een opportuniteit voor de slager weggelegd. De brunch kan een uitbereiding zijn op de klassieke ontbijtmanden
die veel slagers nu al leveren op zon-en feestdagen.
De belangrijkste ingrediënten van een brunch zijn: speciaal brood met allerlei soorten granen zoals roggebrood,
speltbrood en quinoabrood en brood met pitjes zoals
zonnepitten, pompoen, sesamzaad, chiazaad, etc. maar
ook broodjes, sandwiches en bagels zijn een must, cornflakes en granen met of zonder fruit, eieren in al hun vormen, broodbeleg en kaas mogen zeker niet ontbreken,
fruit en groentjes zijn net als yoghurt een must. Om het
geheel af te maken pakken we uit met enkele dessertjes
zoals pannenkoeken, wafels (al dan niet hartig), chocomousse, fruit etc. Uiteraard mogen we ook de drankjes niet
vergeten. Op een brunch kan je bubbels schenken maar
dat hoeft niet per sé. Smooties, fruitsappen, koffie, thee,
waters doen het ook perfect.
Je kan ook een themabrunch organiseren. Zo mogen bij
een Engelse brunch spek, eieren, bonen in tomatensaus
en worstjes niet ontbreken.
Bij een Scandinavische brunch kies je voor gerookte zalm,
eitjes met champignons, gemarineerde haring, gevulde
advocado en kaneelbroodjes.
In Frankrijk kiest men dan weer voor croissants, pains au
chocolat en brioches die samen met lichte en hartige hapjes worden geserveerd. Omeletten zijn populair; naturel,
met kruiden of paddenstoelen. Bij een Franse brunch
horen verschillende soorten brood, vleeswaren, ham en
terrines, en niet te vergeten kaas.
In Spanje gaat men voor tapas met op het menu tortilla,
patatas bravas, manchegokaas, albondidas, pulpo,
Serranoham, sardientjes, ...
De heerlijke Italiaanse keuken is vaak erg regiogebonden.
Een leuke brunch van Italiaanse producten zou kunnen
bestaan uit lekker brood met heerlijke olijfolie, zelfgemaakte pesto en tapenade, Parmaham, Mortadella, zalm,
gevulde courgettebloemen, zongedroogde tomaat, artisjokken, olijven en uiteraard kazen zoals mozzarella,
Gorgonzola, aangevuld met zoetigheden.
Keuze te over.
Hierna geven wij enkele receptjes voor een heerlijk
brunch.
Veel succes!
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EI IN BROOD

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

INGREDIËNTEN
220 g bloem
1 tl bakpoeder
20 g boter
5 eieren
90 ml lauwe melk
30 g suiker
zwarte rozijnen
zout
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.
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

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
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.
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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.

Breek 1 eitje in elk broodbakje. Kruid met peper en zout.
Plaat in het midden van de voorverwarmde oven en bak de
ontbijtmuffins gedurende zo’n 18 minuten krokant. Of tot het
eiwit is gestold.
Haal voorzichtig uit de vorm en garneer met wat tuinkers.

WAFEL VAN AARDAPPEL EN GROENTEN
MET TZATZIKI

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.

ONTBIJTMUFFIN MET BROOD EN EI

INGREDIËNTEN
6 sneetjes toastbrood
6 plakjes ontbijtspek
6 eieren
1 bakje tuinkers
smeerboter
peper & zout
Je kan met de afgesneden korstjes croutons maken.
RECEPT
Verwarm de oven voor op 175°C
Snijd de korsten zo dun mogelijk van het brood en rol de sneetjes plat met een deegroller.
Besmeer 1 zijde van het brood met smeerboter en duw de
boterhammen, met de beboterde kant naar onder toe, in de
muffinvorm. Dus stevig aan, zodat je een ruim broodbakje
krijgt.
Voorzie elk broodpakje met een plakje spek, leg dit rondom
tegen de binnenkant.
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INGREDIËNTEN
400 g aardappelen
1 ei
80 g oude Brugge kaas, geraspt
4 lente-uitjes
80 g geraspte courgette
handvol spinazie
2 el fijngehakte peterselie
bosje waterkers
2 el gedroogde rozemarijn
50 g bloem
peper en zout
Voor de tzatziki:
1 komkommer
300 ml Griekse yoghurt
½ teentje knoflook, geperst
1 el citroensap
2 el fijngehakte munt
2 el fijngehakte dille
olijfolie
RECEPT
Was en schil de aardappelen. Kook ze gaar in licht gezouten
water. Laat ze afkoelen en pureer ze daarna samen met de
kaas.
Snijd de lente-uitjes in ringen. Rasp de courgette en knijp het
vocht er goed uit.
Snijd de spinazie fijn.
Voeg het ei, de lente-ui, peterselie, courgette, spinazie en rozemarijn toe aan de puree en schep om. Kruid met peper en
zout. Voeg de bloem toe om alles wat in te dikken.
Was voor de tzatziki de komkommer grondig. Halveer in de
lengte, schep er de zaadjes uit en snijd fijn. Voeg de andere
ingrediënten toe en meng alles onder elkaar. Kruid met peper

TECHNISCH ARTIKEL

en zout en zet koel.
Rol balletjes van het deeg en bak ze mooi goudbruin en krokant in een heet wafelijzer.
Schep er wat van de tzatziki op, druppel er nog wat olijfolie
over en werk af met waterkers. Serveer meteen.

GEROOSTERDE PAPRIKATAART

RECEPT
Snijd de basilicumblaadjes fijn. Halveer de kerstomaatjes. Giet
er een scheutje olijfolie bij, voeg het basilicum toe en kruid met
peper en zout. Zet opzij.
Roer de geitenkaas los en kruid met peper en zout.
Snijd de ciabatta in sneetjes van 1 cm dik. Rooster ze goudbruin in een broodrooster of onder de gril. Wrijf er met een
gehalveerd knoflookteentje over.
Besmeer elk sneetje brood met de geitenkaas. Schep er de
tomaatjes op en verdeel er de ham over. Druppel er nog wat
olijfolie over en werk af met een extra blaadje basilicum.

WRAP MET KIP, GROENTEN EN
KRUIDIGE TOMATENDIP

INGREDIËNTEN
2 paprika's
1 teentje look, fijngehakt
1 tl oregano, vers of gedroogd
1 el olijfolie
300 g verse geitenkaas
4 eieren
peper en zout
1 rol bladerdeeg
30 g geraspte kaas
RECEPT
Verwarm de oven voor op 200°C.
Snijd de paprika's in schijven.
Bestrooi met look en oregano en besprenkel met olijfolie.
Rooster de paprikaschijven gedurende 25 minuten.
Leg het deeg in een ingevette bakvorm. Leg een bakpapier
over het deeg en vul met bakbonen. Bekijk zeker onze video
'Hoe deeg blind bakken?' voor meer info.
Plaats 8 tot 10 minuten in de oven op 180°C
Meng de geitenkaas met de losgeklopte eieren. Kruid met
peper en zout. Giet het mengsel in de bakvorm met deeg.
Leg de paprikaschijven erop en bak gedurende 30 à 35 minuten.
Bestrooi met geraspte kaas. Garneer met oregano.
Lekker warm of koud. Serveer met een slaatje.
Bruschetta met gerookte ham en geitenkaas
INGREDIËNTEN
1/2 ciabatta
120 g zachte geitenkaas
150 g gekleurde kerstomaatjes
enkele blaadjes basilicum
8 sneetjes gerookte Meesterlyck-ham
1 teentje knoflook
olijfolie
peper en zout

INGREDIËNTEN
Voor 8 wraps
8 wraps
2 kippenfilets
¼ rode kool
2 wortelen
¼ krop ijsbergsla
½ komkommer
enkele takjes koriander
2 el olijfolie
1 el witte wijnazijn
peper en zout
Kruidige tomatendip
2 dl tomatenpassata
1 kl chilipoeder
1 kl komijnpoeder
RECEPT
Snipper de ijsbergsla en rode kool superfijn. Besprenkel ze met
wat olijfolie en witte wijnazijn.
Snijd de komkommer in dunne maantjes. Schil de wortels met
de dunschiller en schil ze verder in flinterdunne plakjes.
Snijd de kippenfilets in reepjes, kruid met peper en zout (eventueel kippenkruiden) en bak gaar in een bakpan met weinig
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vetstof.
Meng de kruiden voor de dip onder de tomatenpassata.
Warm de wraps kort op en beleg met de fijngesnipperde rode
kool en ijsbergsla, enkele plakjes wortel en komkommerplakjes.
Verdeel er de reepjes kip over en enkele takjes koriander.
Vouw de wrap dicht en serveer met de tomatendip

BLINI’S MET MINI-TOMAAT GARNAAL

INGREDIËNTEN
200 g patisseriebloem
2 dl melk
7 g gedroogde gist
2 eieren
mespunt zout
150 g zachte roomkaas
1 el gehakte bieslook
1 tomaat
250 g gepelde garnalen
16 kerstomaatjes
1 à 2 el mayonaise
olie, om te bakken
RECEPT
Splits de eieren. Meng de bloem met de gist. Warm de melk
een beetje op en giet ze bij de bloem. Voeg de eierdooiers toe
en het zout. Meng tot een glad deeg. Laat op een warme plek
40 minuten rusten.
Klop de eiwitten luchtig en spatel voorzichtig door het gerezen
beslag. Verwijder de pitjes van de tomaat en snijd in heel kleine blokjes. Meng samen met de bieslook door de roomkaas.
Breng op smaak met peper en zout.
Meng 1/3 van de garnaaltjes met de mayonaise en kruid ook
met peper en zout. Snijd het bovenste kapje van de kerstomaten. Hol uit en vul met de garnaalsalade. Zet het hoedje van de
tomaat er terug op.
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Bak kleine dikke blini’s. Doe een eetlepel beslag in een ingevette en goed verhitte pan. Bak zo ongeveer 16 blini’s.
Leg een lepeltje van de tomaten-roomkaas op elke blini. Strooi
er wat van de garnalen over en zet er een gevuld kerstomaatje
bovenop.

ONTBIJTTAARTJE VAN GRANOLA EN
PLATTE KAAS

INGREDIËNTEN
Voor de granola
120 g havermout
30 g gemengde noten
2 el mix pitten en zaden
2 el plantaardige olie
2 el vloeibare honing
200 ml platte kaas
1 zakje vanillesuiker
200 g mix vers zachtfruit (aardbeien, bosbessen, frambozen...)
enkele blaadjes munt
RECEPT
Verwarm de oven voor op 180°C.
Doe de noten, havermout, honing en olie in een blender en mix
grof. Verdeel het mengsel over de bodem van vier taartvormpjes en zet 15 minuten in de oven. Laat goed afkoelen en haal
de taartbodems uit de vorm.
Meng de vanillesuiker onder de platte kaas. Schep de platte
kaas op de vormpjes en verdeel er het zacht fruit over. Werk af
met een blaadje munt.

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
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DUROC D’OLIVES RIB EYE OP DE BBQ - MOUSSELINE
OLIJF EN KRUIDEN/JONGE PATATJES VENKEL, OLIJF,
CITROEN/ POSTELEIN, HOEVE-EITJES

1 stuk ribeye Duroc d’Olives (bascote) - 500 g pekelzout - 2 el gerookt paprikapoeder - 2 el venkelzaad
Aardappelen
500 g jonge patatjes - 40 g calamata olijven - 1/3 st venkel - 1 banaansjalot 2 takken citroentijm - 1 el venkelzaad - 1 tak rozemarijn - 1 tak salie - 2 teentjes
look - scheut olijfolie - grof zout/peper citroenzeste - 1 mespuntje komijnpoeder
Salade
6 stuks little gem losgehaald - 1 bos witte puntradijs in twee gesneden - 4 zachtgekookte eieren - 1 blikje ansjovis - 1 el kappertjes - 1 scheut azijn - 1 st versnipperde banaansjalot - 1 el mosterd - 100 g olijfolie - 10 kerstomaatjes in twee
gesneden - 2 mini komkommers in plakjes - Oost-Indisch kersblad en bloem 1 hand postelein - 1 el fijngesneden bieslook
ALTIJD OP ZOEK NAAR DE BESTE SMAKEN.
Mousseline
4 eidooiers - 1 scheut dragonazijn - 1 hand fijngesneden mizuna (Japanse groente met een lichte mosterdsmaak) - 200 g olijfolie
Meng het zout en de kruiden en bedek de ribeye hiermee. Pekel gedurende 10
min. Snij de patatjes, de sjalot en de look in stukken en meng het met de overige
kruiden en olijfolie en zet in een schaal op de barbecue op 200 graden gedurende
20 minuten. Haal uit en voeg de olijfjes en rasp van citroen toe. Pel de zachtgekookte eitjes en doe ze in een kom met de sjalot, kappertjes, mosterd, fijngesneden ansjovis en meng deze met een garde en voeg al roerend de olijfolie toe.
Voeg alle groentjes toe aan de vinaigrette en meng nu alles voorzichtig met de sla
varkens
krijgen
lepels. Werk af met Oost-Indische kersbloemen en blaadjes. Haal Duroc
hetd’Olives
vlees
uit
deeen 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.
pekel, spoel af, dep droog en grill langs beide kanten op de indirecte BBQ.
WIL JE GRAAG MEER WETEN?
Klop de mousseline en monteer met olijfolie en werk af met fijngesneden mizuna.
Neem dan een kijkje op www.durocdolives.be
DD_adv Belgische beenhouwer 220x145.indd 1
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KONINKLIJKE
LANDSBOND DER
BEENHOUWERS,
SPEKSLAGERS EN
TRAITEURS VAN BELGIË

Ten gevolge van de coronacrisis en de daarbij horende maatregelen genomen door de
overheid, zien wij ons genoodzaakt de festiviteiten rond 125 jaar Koninklijke Landsbond
der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België te schrappen.
Beste leden,
Vermits de overheid nu reeds beslist heeft dat er geen samenkomsten mogen zijn tot eind augustus kunnen wij het
risico niet nemen om onze familiedag in Pairi Daiza op 6 september en het feestdiner in Salons de Waerboom op
13 september, te laten doorgaan.
Het spijt ons dat we deze drastische maatregel moeten nemen maar er rest ons geen andere keuze dan de feestelijkheden te schrappen. Wij weten immers niet wat de overheid zal beslissen voor de periode na eind augustus.
Leden die betaald hebben, krijgen hun geld eerstdaags teruggestort.
De voorzitters
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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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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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SAXE- EN PASTRAMI SALAMI
Het beste van twee werelden

Dat vlees een onwaarschijnlijk veelzijdige grondstof is, mag iedereen weten.
Nutritioneel steeds top en op een ongelooflijk groot aantal wijzen te bereiden
tot verbruiksklare producten van topkwaliteit. Dit voor zowel vleesbereidingen als vleesproducten.
Opmerkelijk daarbij is dat deze laatsten
– charcuterieproducten - al bestaan
sinds de oudste tijden. Vlees bewaren
voor perioden van schaarste was toen
immers urgenter dan nu. Dit over de
hele wereld. Volgens lokale tradities zijn
daarbij een onwaarschijnlijk groot aantal
producten ontstaan. Zo zouden in
Duitsland tot 1800 verschillende worstsoorten worden gemaakt? Italië is daarbij uitgegroeid tot het land van parmaham en salami. Spanje deed dit voor
chorizo en pata negra. Stuk voor stuk
producten met een lange geschiedenis,
maar nog altijd erg gegeerd door jong
en oud. En dat niet alleen in het land
van oorsprong. Wereldwijd zijn er dan
ook talloze varianten ontstaan op deze
oerproducten: ‘droge worst’ en ‘rauwe
ham’.

Nieuw daarbij is het integreren van
beide klassen producten in één nieuw
product. Filet de Saxe en pastrami bijvoorbeeld in salami. Het beste zowat
van twee werelden in één product.
Origineel, magerder, gezond én lekker.

INGREDIENTEN (per kg)
28 g NITRIETPEKELZOUT
25 g SALAMI TOTAL1
Allergenen: geen
0.25 g FERMENT SLP 302
1 g PEPER WIT ZANDERIG

En niet eens moeilijk om te bereiden
zoals kan blijken uit volgende typebereidingen.

Voor de coating:
500 g GELAC
mengsel van MOSTERDZAAD,
GEBROKEN PEPERBOLLEN en
PAPRIKASCHILFERS
Allergenen: Mosterd en producten op
basis van mosterd

SAXE SALAMI

GRONDSTOFFEN
5 kg MAGER RUNDVLEES
5 kg MAGER VARKENSVLEES
5 kg RUGSPEK
= 15 kg basisdeeg
2.25 kg FILET DE SAXE (20 procent van
hoeveelheid basisdeeg)

Alle grond- en hulpstoffen juist afwegen
volgens het recept.
Het bevroren rundvlees, varkensvlees en
rugspek de dag voordien in de koelcel
plaatsen.
Getempereerd (half bevroren) mager

1 Samenstelling: vezel ; gedroogde glucosestroop ; kruiden en specerijen ; zout ; stabilisator E 450 ; dextrose ; antioxidanten E 301, rozemarijnextract technologische hulpstof ; emulgator E460 ; aroma en rookaroma ; conserveermiddel E 252 ; sojaolie - technologische hulpstof ; antiklontermiddel E
551; kleurstof E 120
2 Startercultuur: Staphylococcus carnosus, Staphylococcus xylosus, Pediococcus pentosaceus, Lactobacillus sakei, Lactobacillus plantarum.
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EM. PROF. DR. IR. HUBERT PAELINCK- KU LEUVEN / NORBERT VAN SPEYBROEK – R & D PILOOT REJO / BERTRAND VANDE GINSTE ERE VAKLERAAR SLAGERS-TRAITEURSSCHOOL DIKSMUIDE

varkensvlees verkleinen >>> Maliënkolder
en veiligheidshandschoenen gebruiken!
BEREIDING

PEPER WIT ZANDERIG toevoegen.
Filet de Saxe in teerlingen van 1x1x1 cm
snijden.

Breng getempereerd rundvlees en varkensvlees in de (voorgekoelde) cutter.
Voeg de starter FERMENT SLP 30 toe.
Opmerking:
De cuttermessen moeten vlijmscherp zijn,
dit om een mooie korrel te bereiken en
smering te vermijden.

NITRIETPEKELZOUT bijvoegen.
Cutterdeksel van onder naar boven uitkrabben (veiligheid!).

Alle gronden juist afwegen volgens het
recept.

De grondstoffen voorverkleinen.
Tip!
Tijdens het ganse productieproces steeds
op lage temperatuur werken.

Uitcutteren tot een korrel van circa 3
mm.
De vlees-vet massa moet zich dan in het
vriesdooi traject bevinden (temperatuur
ca. – 3 °C).
De massa heeft dan een rul voorkomen
zonder dat versmering opgetreden is.

SALAMI TOTAL bijvoegen.

Tip!
Uw gewenste korrelgroote. Het einddeeg
moet korrelig blijven en gelijkmatig vermengd. Het vleesdeeg heeft een duidelijk
beeld, d.w.z. dat de afzonderlijke grondstoffen goed te onderscheiden zijn.

Op lagere toerental, getempereerd (half
bevroren) rugspek bijvoegen.

Hierbij wordt opgemerkt dat dit deeg
ook als basisdeeg wordt gebruikt voor
de bereiding van pastrami salami en het
afvullen in bijzondere darmen.

Filet de Saxe teerlingen bij het basisdeeg
voegen.

Meng en verklein eventueel verder tot de
gewenste korrel en een licht binding van
de vleespartikels.

Vorm het deeg op tot bollen.
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Breng het vleesdeeg onmiddellijk in een
met folie belegde vorm.
Goed aandrukken om luchtgaten te vermijden.
Verwijder het overtollige deeg zodat een
vlakke vorm bekomen wordt.

Onmiddellijk vacumeren om de tijdens
het cutteren ingeslagen lucht te verwijderen. Dit voorkomt achteraf gaatjes in het
eindproduct.

Fixeer het MOSTERDZAAD, de
GEBROKEN PEPERBOLLEN en de
PAPRIKASCHILFERS.

Laat fermenteren gedurende 36 - 48 uur
bij 22 - 24 °C en een relatieve vochtigheid van 90 - 95 % RH . In die periode
daalt de pH tot 4.8 - 4.9.
Laat vervolgens het gefermenteerde
deeg drogen gedurende 14 dagen bij een
temperatuur van 14 - 15 °C en een relatieve vochtigheid ≤ 80 procent RH.
Hierbij wordt een gewichtsverlies bekomen van ca. 15 - 20 %.

Bewaar vacuümverpakt in de frigo tot
verkoop.
PASTRAMI SALAMI

Plaats vormen met ontlucht deeg voor 24
uur in de frigo (4 - 6 °C). Het deeg wordt
hierdoor voldoende vast zodat het
gemakkelijk uit de vormen is te halen en
naderhand zonder vervorming (inzakken)
kan gefermenteerd worden.

Verwijder de folie.

Warm de GELAC lichtjes op tot volledig
gesmolten en overgiet het vaste ‘salamibroodje’ met de warme GELAC.
Bestrooi onmiddellijk af met het garnituurmengsel van MOSTERDZAAD,
GEBROKEN PEPERBOLLEN en
PAPRIKASCHILFERS.

Een tweede maal overgieten met warme
GELAC.

GRONDSTOFFEN
5 kg MAGER RUNDVLEES
5 kg MAGER VARKENSVLEES
5 kg RUGSPEK
= 15 kg basisdeeg
2.25 kg PASTRAMI (20 % van hoeveelheid
basisdeeg); tot dobbelstenen versneden
INGREDIENTEN (per kg)
28 g NITRIETPEKELZOUT
25 g SALAMI TOTAL
Allergenen: geen
0.25 g FERMENT SLP 30
1 g PEPER WIT ZANDERIG
10 g PIJNBOOMPITTEN
Allergenen: Noten
15 g PISTACHES
Allergenen: Noten
Voor de coating:
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TECHNISCH ARTIKEL

500 g GELAC
mengsel van MOSTERDZAAD,
GEBROKEN PEPERBOLLEN en
PAPRIKASCHILFERS
Allergenen: Mosterd en producten op
basis van mosterd
BEREIDING
Dobbelstenen versneden pastrami bij het
basisdeeg voegen.
Vorm het deeg op tot bollen.

Pastrami in gelijke dikke sneden snijden.

Om een ‘rijker’ vleesbeeld te krijgen worden terzelfdertijd de PIJNBOOMPITTEN
en de PISTACHES toegevoegd.
Breng het vleesdeeg onmiddellijk in een
met folie belegde vorm.
Goed aandrukken om luchtgaten te vermijden.
Verwijder het overtollige deeg zodat een
vlakke vorm bekomen wordt.

Pastramischijven in dobbelstenen snijden.

Alles onder een laag toerental met het
basisdeeg mengen.

Hierbij wordt uitgegaan van het basisdeeg zoals boven beschreven voor de
‘Saxe salami’. Aan 15 kg van dit deeg
worden 2.25 kg tot dobbelstenen versneden pastrami toegevoegd (= 20 % van de
hoeveelheid basisdeeg).
Eindvleesdeeg.

Onmiddellijk vacumeren om de tijdens
het cutteren ingeslagen lucht te verwijderen. Dit voorkomt achteraf gaatjes in het
eindproduct.

www.mauricemathieu.be
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TECHNISCH ARTIKEL

Natuurdarmen meerdere keren goed
spoelen en afbinden.
Onmiddellijk en traag afvullen.
Tip!
Best wordt afgevuld met een korte,
brede en gladde hoorn = vetsmering
voorkomen.

Alle grond- en hulpstoffen juist afwegen
volgens het recept.

Vormen, fermenteren, indrogen, coaten
en bewaren tot verbruik verder gebeurt
zoals beschreven bij de bereiding van
‘Saxe salami’

Afbinden met vlastouw.

Kruiden naar keuze bijvoegen.
VARIANTE
BV. POLDERSALAMI IN NATUURDARM

Traag incutteren.
Vleesdeeg in bollen verdelen zonder
lucht.

Fermenteren, indrogen en bewaren tot
verbruik gebeurt verder zoals beschreven bij de bereiding van ‘Saxe salami’

Een meer rustieke vormgeving kan worden bekomen door het afvullen van het
basisdeeg in zeugen zakeinden, de blindedarm van het dier (nr 3) of zeugen
witvellen, de endeldarm van het dier (nr.
8).
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Het vleesdeeg onmiddellijk vacumeren
om de tijdens het cutteren ingeslagen
lucht te verwijderen. Dit voorkomt achteraf gaatjes in het eindproduct.

Bekijk de instructiefilmpjes op:
www.bb-bb.be

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

LEKKER VAN BIJ ONS

www.lekkervanbijons.be

ASPERGES

GROENTE VAN DE MAAND
We zijn allemaal dol op asperges op Vlaamse wijze, romige aspergesoep en asperges met ham.
Maar wat als je zin hebt in iets anders? Dan hebben wij voor jou de perfecte recepten!
GEGRILDE ASPERGES: ECHTE SMAAKBOMMETJES
De verfijnde smaak van asperges vraagt weinig extra's. Meer
dan kort wat grillen hebben ze niet nodig. Kook ze wel even
voor.
• Een overheerlijke Vlaamse klassieker in een Italiaans jasje,
dat is deze aspergerisotto. Bij dit gerechtje gaat er werkelijk
niets verloren. Het kookvocht van de asperges gebruik je om
je risotto extra smaak te geven.
• Als het mooi weer is, kan je ook perfect asperges grillen op
de BBQ. Smeer ze in met wat olie en gooi ze even op de
grill. Zorg voor een mooi ruitjespatroon door de asperges
een kwartslag te draaien. Niet te versmaden in combinatie
met een varkenskroontje en aardappelpuree met daslook.

ASPERGERISOTTO

Hoe je risotto nog lekkerder maakt? Door asperges toe te voegen. Dit gerecht is een feest op je bord.
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INGREDIËNTEN
500 g asperges
4 plakken gedroogde ham
400 g risottorijst
1 dl droge witte wijn
7,5 dl kippenbouillon
olijfolie
boter
4 el geklaarde boter
1 ei
½ dl melk
Japans broodkruim (panko)
100 g verse geitenkaas
roquette
verse kervel
50 g gemalen belegen kaas
1 koffielepel venkelzaad
peper en zout
RECEPT
Schil de asperges en verwijder de houterige voet. Snijd de
asperges op ongeveer 8 cm van de punt door.
Kook de aspergepunten 2 minuten in gezouten water en haal
dan de pan van het vuur. Laat de asperges in het kookvocht
liggen. Door de resterende warmte zullen ze langzaam, maar
zeer gelijkmatig garen. Als ze naar de bodem zakken, zijn ze
perfect gaar.
Snijd het onderste gedeelte van de asperges in kleine blokjes.
Verwarm voor de risotto een scheutje olijfolie. Doe er de rijst
bij en wentel alle korrels door de olie. Warm door tot de rijst
net te warm is om met de hand aan te raken.
Voeg de aspergeblokjes toe en blus met de witte wijn. Laat die
volledig verdampen en blus dan met een eerste pollepel hete
kippenbouillon.
Doe er ook een pollepel van het kookvocht van de asperges bij.

RECEPTEN

Laat telkens weer verdampen voor je nog een deel bouillon
toevoegt. De rijst zal langzaam zijn zetmelen vrijgeven tot een
beetgaar, maar toch smeuïg geheel. Na ongeveer 12 minuten is
de rijst gaar.
Paneer intussen de aspergepunten. Haal ze daarvoor eerst door
een losgeslagen ei met een scheutje melk en olijfolie en vervolgens door het broodkruim. Bak de aspergepunten goudgeel in
geklaarde boter. Werk de risotto af met de verse geitenkaas,
een flinke klont boter, een scheutje olijfolie en peper naar
smaak. Serveer met een fris slaatje van roquette, verse kervel
en gemalen kaas op smaak gebracht met olijfolie en venkelzaadjes. Een plakje gedroogde ham maakt het geheel af.

ASPERGES WOKKEN VOOR EEN
SNELLE MAALTIJD
Asperges wokken gaat snel en is superlekker! Koken in de wok is
ideaal voor wie weinig tijd heeft. Schil de asperges en snijd ze in
kleine stukken. Verhit wat olie in een wokpan op een hoog vuur
en roerbak de asperges. Na 10 minuten zijn je asperges klaar.
Geen wok in huis? No problemo. Asperges bakken in de pan is
even snel en gemakkelijk. Smelt wat boter in de pan en voeg de
asperges toe. Draai ze regelmatig om zodat ze niet aanbranden.
Kruid met peper en zout. Bak tot ze een goudbruin kleurtje krijgen, zo'n vijf minuten. Schuif aan tafel en smul van heerlijk
gebakken asperges.
Tip: als je echt weinig tijd hebt, kies dan voor groene asperges.
Groene asperges bakken gaat net iets sneller omdat die dunner
zijn dan de witte.
• Vis en asperges zijn altijd een topcombo. Een snelle wok met
asperges, aardappelen en garnalen brengt in een wip de
lente in je bord.
• Deze wok met varkensvlees en lentegroenten brengt je meteen in oosterse sferen. Wat witte asperges voegen een snuifje van bij ons toe.

WOK VAN VARKENSVLEES EN
LENTEGROENTEN
Wokschotel van spiering en lente groenten. Op smaak gebracht
met een heerlijke marinade van gember. Eenvoudig receptje en
ideaal voor op warmere dagen.
INGREDIËNTEN
600 g spiering zonder been
arachideolie
1 bot jonge wortelen
1 bot witte asperges
100 g peultjes
1 jonge bloemkool
1 dl groentebouillon
1 pakje lente-ui
1 bot koriander
1 citroen
100 g pecannoten
olie

Voor de marinade
een duimdik stuk gember
1 teentje knoflook
een takje vers bonenkruid
sesamolie
een scheutje sojasaus
peper
RECEPT
Snijd het varkensvlees in kleine stukjes.
Schil voor de marinade de gember en pel de look. Snijd beide
zeer fijn. Doe de look en de gember bij het vlees met het
gesneden bonenkruid, enkele druppels sesamolie, een scheutje
sojasaus en peper. Meng goed door en laat een half uurtje rusten.
Schil intussen de wortelen en de asperges en snijd alle groenten in kleine stukjes.
Verhit de wok en doe er een scheutje olie in. Schroei het vlees
dicht en haal het terug uit de wok. Voeg wat verse olie toe en
roerbak de wortelen, de bloemkool en de asperges enkele
minuten. Blus met de groentenbouillon en voeg de peultjes toe.
Bak verder tot het vocht is verdampt. Doe er het varkensvlees
terug bij om door te warmen.
Werk de wokschotel af met de gesneden lente-ui en koriander,
de noten en de geraspte schil van de citroen.

ASPERGES ALS LUNCH?
GA ERVOOR!
Heb je nog wat gekookte asperges over van gisteren? Perfect
om de volgende dag op te eten.
• Als je houdt van asperges op Vlaamse wijze, dan word je
zeker blij van deze sandwich met aspergerolletje en eiersla!
• Dipje? Dankzij deze rolletjes van gedroogde ham en asperges
waan je je even op vakantie in Italië. De ideale lunchbreak…
Mag het in het weekend wat meer zijn? Verwen jezelf met deze
aspergesalade. Of ga voluit voor deze luxe bruchetta met
gegrilde tarbot en groene asperges.
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RECEPTEN

LUXE BRUSCHETTA MET
GEGRILDE TARBOT EN GROENE
ASPERGES

afwerking
4 sneetjes zuurdesembrood, dik gesneden
2 lente-uitjes
Een hip no-nonsense
voorgerechtje!
RECEPT
Roomkaas met ansjovis
Snijd de ansjovisfilets en knoflook in stukjes. Doe dit samen
met de venkelzaadjes in een vijzel en stamp alles fijn met de
mortier. Roer onder de roomkaas.
Venkelmarinade
Snijd de venkel in flinterdunne plakjes, dit lukt het beste met
een mandoline. Rasp de limoen en pers het sap uit. Maak een
vinaigrette met 1 el limoensap, 2 el olijfolie, peper en zout. Laat
de venkel een 10-tal minuten marineren in de vinaigrette.
Bruschetta mag dan wel typisch Italiaans zijn, maar met deze
versie met tarbot en groene asperges maak je er een Belgische
topper van.
INGREDIËNTEN
gegrilde tarbot en asperges
500 g tarbotfilet zonder vel
200 g groene asperges
olijfolie
peper en grof zeezout

Gegrilde tarbot en asperges
Strijk de tarbotfilets en asperges in met olijfolie. Verhit een
grillpan en grill de vis en asperges, naar gelang de dikte van de
filets, een 3-tal minuten. Kruid met peper en grof zeezout.
Sprenkel limoensap over de tarbot.
Afwerking
Rooster de sneetjes brood. Smeer er de ansjovis-roomkaas op.
Leg hier de gegrilde tarbot en asperges bovenop. Schik de
venkelplakjes op de tarbot. Strooi er ringetjes lente-ui over en
naar smaak citroenrasp. Serveer als voorgerecht.

ansjovis roomkaas
6 gezouten ansjovisfilets uit blik
1 kl venkelzaad
2 teentjes knoflook
200 g roomkaas

GRAANTJESSALADE MET
ASPERGES EN BLOEMKOOL

venkel marinade
1 venkelknol
1 limoen
2 el olijfolie
peper en zout

Ken je farro al? De graansoort is afkomstig uit Italië en past
perfect bij producten van bij ons. Farro is nootachtig en een
beetje zoet. Het blijft stevig van structuur na het koken. Heel
lekker om als basis te gebruiken in een soep of salade.
Verkrijgbaar in de grote supermarkten en natuurwinkels.
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RECEPTEN/INFOAVONDEN

WEGENS DE GEVOLGEN VAN DE
CORONACRISIS ZIEN WIJ ONS GENOODZAAKT
ALLE VOORJAARSINFOAVONDEN
TE SCHRAPPEN.

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
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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

Polyester & Inox
Roest en Corrosie vrij

INGREDIËNTEN
1 bussel witte asperges, geschild en in hapklare stukken
1/2 bloemkool, in roosjes
100 g rucola
200 g farro
30 g rozijnen
30 g walnoten
zonnebloemolie
2 el rodewijnazijn
1 el maïsolie
peper en zout
Farro kan je vervangen door spelt, rijst, couscous, bulgur of
quinoa.
RECEPT
Blancheer of stoom de bloemkool en geschilde asperges. Kook
de graantjes gaar in gezouten water, volgens de aanwijzingen
op de verpakking. Laat afkoelen. Bak de bloemkoolroosjes en
aspergepunten kort in de pan met wat zonnebloemolie. Kruid
met peper en zout. Hak de walnoten en de rucola grof. Meng
de rozijnen, helft van de walnoten, rucola, de bloemkoolroosjes
en asperges door de graantjes. Sprenkel er de maïsolie en
rodewijnazijn over. Kruid met peper en zout en hussel voorzichtig door elkaar. Werk af met de rest van de walnoten.

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
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VLAM

Back to basics in de keuken: Vlamingen
koken zelf en kiezen producten van bij ons
De coronacrisis heeft een impact op wat we eten. Dat is niet meer dan logisch gezien we met z’n allen veel meer
thuis zijn. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
(VLAM) toont het effect nu ook zwart op wit aan. Het onderzoek is een bundeling van verschillende studies in
opdracht van VLAM door het onderzoeksbureau InSites Consulting, iVox en GfK. Het toont aan dat de Belgen
vandaag meer achter de potten staan en dan vooral kiezen voor eerder traditioneel samengestelde maaltijden.
Producten die vaak buitenshuis gegeten worden, zoals frieten, vleessnacks en pizza, worden minder aangekocht.
Producten die vaker thuis gegeten worden zitten dan weer in de lift.

WE SHOPPEN MINDER VAAK MAAR KOPEN MEER
De angst om besmet te raken zit er goed in. Dat heeft ook
een effect op hoe we winkelen. We gaan minder vaak naar de
winkel en kopen per keer grotere hoeveelheden aan. Het
onderzoek wijst uit dat Belgen met de grotere aankopen hun
gedrag niet beschouwen als hamsteren, maar wel genoeg
voorraad willen inslaan om een week door te komen. 32% van
de bevraagden geeft aan vaker te kiezen voor producten die
langer houdbaar blijven. Maar ook de verse producten zitten
in de lift. Zo noteren we sinds 9 maart gemiddeld een wekelijks volumestijging in de aankopen van verse aardappelen en
aardappelproducten met 24%, van eieren met 24%, van zuivel
met 20%, van verse groenten met 19%, van vers vlees en
gevogelte met 17%.

TERUG NAAR DE KLASSIEKERS EN LIEFST VAN EIGEN
BODEM
Het onderzoek wijst uit dat thuisverbruik sterk aan belang
wint. Op een gemiddelde dag tijdens de coronacrisis eet 86%
een zelfbereide warme maaltijd in vergelijking met 72% voor
de crisis. Take away & home delivery dalen van 7% naar 4% en
slagen er dus niet in het wegvallen van het buitenshuisverbruik te compenseren.
Meer mensen koken zelf en zijn vaker online op zoek naar
kookinspiratie. Omdat we vaker zelf koken, stijgt bovendien
het verbruik van de zogenaamde klassieke driecomponentenmaaltijd. Concreet betekent dit: aardappelen met groenten en
vis of vlees. Maar liefst 17% van de ondervraagden uit de
iVox-studie geeft aan vandaag te kiezen voor meer traditionele Belgische gerechten.
WE GAAN VOOR LOKAAL
We voelen ons solidair met de boeren en de handelaars die
vandaag het beste van zichzelf geven om ons te voorzien van
lekker eten. Maar liefst 76% van de ondervraagden geeft aan
dat ze het belangrijk vinden om tijdens de crisis zoveel mogelijk de lokale handelaars te steunen. 80% geeft aan dat de
landbouwsector respect verdient voor de manier waarop deze
sector tijdens de crisis blijft zorgen voor ons voedsel. 61%
zegt zich nu (nog) meer bewust te zijn van het belang van
een sterke inlandse landbouwsector. Tot slot geeft 33% aan
nu meer belang te hechten aan de inlandse herkomst van
voeding.
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INSPIRATIE
Alle kookplatformen boomen. Lekkervanbijons.be, gespecialiseerd in recepten met producten van eigen bodem, ziet het
bezoekersaantal met 40% stijgen, net geen anderhalf miljoen
Vlamingen gingen er sinds de start van lockdown al op zoek
naar kookideeën. Kindvriendelijke en eenvoudige recepten
zijn de grote winnaars.
LEKKER VAN BIJ ONS
De cijfers van de studies in opdracht van VLAM tonen aan dat
de Belgen vaker in de potten roeren, vers koken en vaker kiezen voor lokale voeding. Op lekkervanbijons.be bundelen we
de speciaalzaken die momenteel geopend zijn. Daarmee willen we iedereen aanmoedigen om te blijven kiezen voor lekkers van bij ons.
ONDERZOEKSMETHODES
De studie is gebaseerd op een bundeling van onderzoeken in
opdracht van VLAM:
- Kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek i.s.m.
InSites Consulting en IVox bij een steekproef van respectievelijk 100 Vlaamse respondenten en 1000 Belgische respondenten.
– Een onderzoek naar het totale verbruik (thuis en buitenshuis) in België tijdens het eerste trimester van 2020 in
samenwerking met iVox. Hier ging het in het eerste trimester over 1820 respondenten.
- Gegevens over het thuisverbruik bijeen panel van 6000
Belgische respondenten, opgemeten door GfK Belgium

Proef ons vakmanschap,
lekker en gezond!

®

Nieuw! Slagersvarken Charcuterie

MAKING
SENSE
OF
TASTE

#KoopBelgisch
HOSTIE BELGISCHE DRIEKLEUR
HOSTI0701-01
verpakt per 100 st.

PAN BELGIAN COLORS
JX03094
verpakking 1.5kg (emmer)

#KoopLokaal

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

www.rejospices.eu
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VLAM

Promomateriaal

Onderstaande folders hebben we nog in de aanbieding
voor de slagers.
Alles is beschikbaar tot de voorraad strekt.

Met vlees van bij ons
de wereld rond
6 recepten uit de wereldkeuken

1

BESTELFORMULIER PROMOTIEMATERIAAL KIP
terug mailen naar carine.vos@landsbond-beenhouwers.be of faxen naar 02/736 64 93
 VARKEN VOOR ALLE VORKEN

 BAKKEN & BRADEN

 MET VLEES VAN BIJ ONS DE WERELD ROND

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.

Wij hebben de droeve plicht u het overlijden
te melden van mevrouw Elisabeth
Vandewynckel, mama van Hilde en Henk
Beeuwsaert-Bisschop, schatbewaarder van
het syndicaat der Beenhouwers van
Poperinge.

VANAF MAANDAG 4 MEI 2020

Te gebruiken prijsvorken

De redactie van “De Belgische
Beenhouwerij” biedt de achtbare
families haar oprechte deelneming
aan in de diepe rouw die hen treft.

REFERENTIEPERIODE
30/03/20 tot 5/04/20
6/04/20 tot 12/04/20
13/04/20 tot 19/04/20
20/04/20 tot 26/04/20

GEBOORTEN
Uit Wetteren vernemen wij de geboorte van
Otis, broertje van Ferre en zoontje van Steven
Schalck. Otis is tevens de kleinzoon van de
voorzitter van de slagersbond van Wetteren,
de heer Antoine Schalck.
De redactie van “De Belgische
Beenhouwerij” wenst hen proficiat.

NATIONALE
NAJAARSINFOAVONDEN

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.

12/10

Kouterhof, Kouter 8 A,
Gentbrugge

26/10

Adhemhotel, Grobbendonk

04/11

Borrelhuis, Witte Nonnenstraat,
Hasselt

09/11

Het Paveljoen, Markt, Aalst

16/11

Syntra, Ieper

18/11

Graamaat, Grote markt 24,
Sint-Niklaas

23/11

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

26/11

Syntra West Brugge,
Spoorwegstraat, 14, Brugge

30/11:

COOVI, Anderlecht

10/12:

Moeskroen

Half dier

1

€ 2,58 en +

2

€ 2,46 tot minder dan € 2,58

3

minder dan € 2,46

ACTIVITEITENKALENDER
27/09/2020

Feest van de Confrerie van Sint – Hubert

14/11/2020

Jaarfeest Brugge

BERICHT AAN ONZE CORRESPONDENTEN

Onze volgende uitgave verschijnt op 31/05/2020. Alle artikels, mededelingen, kleine aankondigingen, bestemd voor dit blad, dienen uiterlijk in ons bezit te zijn voor 19/05/2020. Teksten die na
die datum toekomen, worden verschoven naar de uitgave van juli 2020.

INFORMATIEF

DESINFECTEREN VS REINIGEN:
EEN WERELD VAN VERSCHIL!
Bovenop COVID-19 is een besmetting met listeria,
gekoppeld aan een biofilm, een van de grootste bedreigingen voor de voortzetting van uw bedrijvigheden
Als u door de lockdown bepaalde activiteiten stil hebt gelegd
of net op volle capaciteiten draait, dan hebben bacteriën de
laatste weken vrij spel gekregen om zich te vermenigvuldigen.
Het gevaar dat de gezondheidscrisis nog groter wordt, is dus
zeer reëel! Het naleven van hygiënevoorschriften en bepaalde
protocollen is nog nooit zo actueel geweest.
Listeria, salmonella en E.coli zijn maar enkele voorbeelden van
bacteriën die zich in luttele uren ontwikkelen en een omhulsel
vormen dat hen beschermt en weerbaarder maakt tegen standaard desinfectieproducten. Dat membraan wordt een ‘biofilm’
genoemd en is zonder enige twijfel een van de ergste nachtmerries voor professionels uit de sector.
Er zijn echter beproefde oplossingen die niet noodzakelijk in
een uithoek van de wereld gezocht moeten worden. Zo is dé
referentie op dit gebied een bedrijf geheel van eigen bodem.
We spraken daarom met George Blackman, de CEO van
Realco, wiens klantenportfolio honderden referenties uit het
beroep bevat, en zijn team.
Hoewel de term 'exit lockdown' gelukkig op ieders lippen ligt
en er sprake is van een geleidelijke hervatting van de activiteiten, is waakzaamheid op hygiënisch vlak belangrijker dan ooit.
In de afgelopen weken hebben sommigen hun deuren tijdelijk
gesloten en hebben anderen moeite om de groeiende vraag bij
te houden, maar de bacteriën hebben zich vermenigvuldigd,
wat de huidige gezondheidscrisis nog verder zou kunnen verergeren.
Naast bijzonder alert te zijn op COVID-19, dat volgens de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uren tot dagen kan blijven liggen op oppervlakken die niet goed behandeld worden,
is het onwaarschijnlijk dat voedselverwerkers in staat zijn om
te kunnen ontsnappen aan een “clean sweep” (een diepe,
grondige reiniging) van hun infrastructuur. Daarmee worden de
bacteriën geëlimineerd die zich helemaal konden uitleven
dankzij hun natuurlijke verdedigingsmechanisme: de biofilm.
Een biofilm is een opeenstapeling van bacteriën die een
beschermende laag (een soort omhulsel) ontwikkelt, waardoor
deze 1.000 keer resistenter wordt. Het ontwikkelt zich op basis
van enkele bacteriën rond organische resten, overal waar de
omstandigheden gunstig zijn (warmte, water, vochtigheid) en
op de minst toegankelijke plaatsen (scheuren, hoeken, krassen
in gebruiksvoorwerpen, enge holtes, enz.). 99% van de bacteriën die een ernstige bron van besmetting zijn, leeft in de vorm
van biofilms. Die kunnen verschillende soorten bacteriën
bevatten, maar ook fagen, giftige stoffen, enz. Na verloop van
tijd is een volgroeide biofilm steeds moeilijker te behandelen
en heeft deze de neiging om zich uit te breiden door bacteriën
in de omgeving te verspreiden. Dat is het begin van een
besmetting en bacteriële crisis.
"Zoals we allemaal weten, is het beroep al onderworpen aan
uiterst strenge hygiënische normen, voorschriften en procedures die niet altijd even gemakkelijk toe te passen zijn. De verleiding wordt dan groot om voor alles te kiezen voor desinfectie.
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We moeten echter eens en voor altijd de overtuiging dat een
ontsmettingsmiddel reinigt, de wereld uit helpen! Een echte
decontaminatie kan alleen door oppervlakken en gebruiksvoorwerpen te desinfecteren die al schoon zijn. Het is daarom noodzakelijk om er zeker van te zijn dat alle vuildeeltjes van tevoren
zijn afgebroken," zegt George Blackman, CEO van Realco.
De wetenschap schiet ons andermaal te hulp, en meer bepaald
de biotechnologie. Het bedrijf uit Louvain-la-Neuve, dat net zijn
vijfentwintigste verjaardag heeft gevierd en met meerdere universiteiten samenwerkt, heeft een volledig productengamma
op basis van enzymen ontwikkeld. Deze natuurlijke eiwitten
hebben de eigenschap om de beschermende laag van bacteriën af te breken in microdeeltjes en fungeren als een katalysator
voor reinigingsmiddelen, wat vervolgens een volledige desinfectie mogelijk maakt.
Het spreekt dan ook voor zich dat het reinigen en desinfecteren
van uw werkplaatsen en/of uw bedrijf van het grootste belang
is. Bovendien komt de dreiging niet alleen van binnenuit. Ook
uw klanten, leveranciers en hun toeleveranciers kunnen besmettingsdragers zijn.
"Het dragen van handschoenen, een masker en/of gezichtsscherm, het gebruik van lotions op basis van alcohol en het
regelmatig wisselen van werkkleding, zijn voor de hand liggende
eerstelijnsmaatregelen,” zegt Tania Florent, Realco’s Commercial
Director. "Bovendien moet u ervoor zorgen dat contante transacties tot een minimum worden beperkt, want we weten dat
geld een ziektedrager kan zijn. We raden u daarom sterk aan
elektronisch te betalen en natuurlijk uw terminals regelmatig te
reinigen om de veiligheid van uw personeel en klanten te boosten. Wat uw leveranciers betreft, adviseren we u ten slotte om
grotere en gegroepeerde bestellingen te plaatsen zodat ze minder langs moeten komen.”
Realco heeft niet alleen een reeks aangepaste producten geselecteerd, maar biedt ook educatieve ondersteuning in de vorm
van zeer didactische posters waarop de na te leven basismaatregelen worden aangegeven. Deze zijn gratis beschikbaar op
aanvraag.
Nu globalisering het duidelijk ingewikkelder maakt om ons uit
te rusten met simpele maar essentiële veiligheidsvoorzieningen,
is het goed om te weten dat een van de belangrijkste specialisten op het gebied van hygiëne in de agro-voedingssector zich
eenvoudigweg op ons grondgebied bevindt. We eindigen dus
met een positieve noot en hopen dat u uw activiteiten kunt
hervatten in optimale omstandigheden!

Een oppervlak en gebruiksvoorwerpen die a priori schoon zijn, kunnen grote hoeveelheden biofilms vrijmaken waardoor de bacterie
1.000 keer resistenter wordt en beschermt tegen standaard desinfectiemiddelen.

VERSTEGEN

Brochette royal mint / lam /merguez
lamsbout uitgebeend in stukken
rode ui
mini merguez
halve limoenschijfjes
Verstegen World Grill Royal Mint & Rosemary
(= 60 g/kg lamsvlees)
Meng de stukken lam met de World Grill
Royal Mint & Rosemary. Maak mooie brochettes
met de ui / limoenschijfjes / merguez.

Merguez
1 kg lamsvlees schouder / snijlingen
60 g Verstegen Fresh paste Merguez
15 g Verstegen Kleurbehoudend middel vloeibaar
Snij het lamsvlees in blokjes.
Meng met Kleurbehoudend middel vloeibaar en
de Fresh paste merguez. Maal door de 10 mm
plaat en dan door de 3 mm plaat. Vul af in
schapendarmen en maak worstjes van 5 cm.

Spiesjes van oosterse gehaktballetjes
Oosterse gehaktballetjes
rauwe bloemkoolroosjes
rauwe champignons
gele kerstomaatjes
pimientos de Padron of zachte kleine pepers (oranje of groen)
40 g/kg Verstegen World Grill Moutarda
Meng de gehaktballetjes en de bloemkool met de World Grill
Moutarda. Maak mooie spiezen met de gehaktballetjes, champignons, Pimientos de Padron, kerstomaat en de bloemkool.

TIP
Bied aan met de Verstegen Oosterse Zwarte
Pepersaus, Piri Piri saus of Bombay curry sauce.

Oosterse gehaktballetjes
1 kg gekruid gehakt
30 g Verstegen Contenta 4 België
15 g Verstegen Spicemix del mondo Takoyaki
Meng de Contenta 4 België en Spicemix
del mondo Takoyaki onder het gehakt.
Maak balletjes van 25 g.
Laat garen en snel terug koelen.

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

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

Marinade Saté

121103

World Grill Rosso

1038902

Marinade Schnitzel

305702

World Grill Royal Mint & Rosemary

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

World Grill ary
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