
Verantwoordelijke uitgever: J. Cuypers • Toelatingsnummer: P106350 • Afgiftekantoor Gent X • 10x/jaar • 30 mei 2021 • NR 06

 CORONADOSSIER  TECHNISCH ARTIKEL: HAMBURGERS,  CREATIVITY IN A BOX  KIP EN KONIJN OP DE BBQ  
 GROENTE VAN DE MAAND: ARTISJOK UITNODIGING DAG VAN HET VLEES OP 29 SEPTEMBER 2021 



WWW.BB-BB.BE
PASWOORD: MEAT

KONINKLIJKE LANDSBOND DER BEENHOUWERS, 
SPEKSLAGERS EN TRAITEURS VAN BELGIË 

Houba de Strooperlaan 784 bus 6
1020 Brussel

tel. 02-735 24 70
fax. 02/736 64 93 

DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ VZW 
BTW BE 0542 984 224 

Rekeningnummer IBAN BE 74 0017 1573 6707
 www.bb-bb.be 

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
EN HOOFDREDACTEUR 

Johan Cuypers
Houba de Strooperlaan 784 bus 6

1020 Brussel
johan.cuypers@landsbond-beenhouwers.be 

REDACTIE - PR-MARKETING 
Carine Vos 

carine.vos@landsbond-beenhouwers.be 

ADMINISTRATIE EN ABONNEMENTEN 
Marianne Vos 

marianne.vos@landsbond-beenhouwers.be
 

VORMGEVING EN DRUK 
Graphius Group

Eekhoutdriesstraat 67
9041 Oostakker

TECHNISCHE DIENST 
Diverse wetenschappelijke en technische 
medewerkers uit verschillende disciplines 

Correspondenten uit de E.U.-landen. 
Toelating tot overname mits bronvermelding. 

Aangesloten bij de Unie van de uitgevers van de 
Belgische Periodieke Pers.

Colofon

WEDSTRIJD/BEURS
Meat Expo 2021 - Reglement en inschrijvingsformu-
lier Meesterschapwedstrijd & Eurobeef 2021  ... 28-38

VLAM
EK campagne .....................................................................52

VOOR U GELEZEN .............................................46-48 

RECEPTEN
PQA ...................................................................................... 49
Wagyu ............................................................................50-51
Lekker van bij Ons ..................................................... 54-55
Duroc D'Olives ...................................................................57
Verstegen .....................................................................58-60

Ondanks dat het een bijzonder zwaar jaar was, hebben 
de meeste beenhouwerijen het goed gedaan op commer-
cieel vlak. Een aantal beenhouwers werd zelf besmet of 
kende besmettingen in de directe omgeving en moesten 
de beenhouwerij even sluiten maar de meeste leden fiets-
ten door de crisis heen.

Wij vonden het, als nationale beroepsorganisatie, aan het 
begin van de crisis heel belangrijk dat onze beenhouwe-
rijen erkend werden als essentiële zaken. Door deze 
erkenning van de overheid zijn onze winkels open geble-
ven en konden we doorwerken.

Meer dan een jaar na de start van de epidemie stellen we 
vast dat deze crisis de meesten geen windeieren gelegd 
heeft. Onze klanten zijn erkentelijk voor het feit dat we 
altijd klaar stonden. Uit zowat alle cijfers leren we dat de 
consument de weg naar de beenhouwerij, bakkerij, 
groentewinkel, … terugvond en heel veel vertrouwen stelt 
in het ambacht en de vakkennis van de slager, bakker, …

De crisis heeft onze sector, gek genoeg, een nieuw elan 
gegeven en gezorgd dat we contact konden leggen met 
een hele nieuwe generatie klanten. Jonge gezinnen leren 
de smaak van ambachtelijke vleeswaren, bereidingen 

In dit nummer

kennen en stellen vast dat de unieke smaken van bij hun 
beenhouwer nergens anders te vinden zijn.

Het is nu zaak om, dit hernieuwde vertrouwen, verder uit 
te bouwen en te zorgen dat de nieuwe klanten ook blij-
ven komen na de crisis.

Alles wijst er op dat dat het geval zal zijn. Mensen zijn op 
zoek naar authenticiteit, een verhaal, kwaliteit. Dat kwali-
teit een prijs heeft weten we allemaal en dat je om een 
ambachtelijke slagerij te runnen over heel wat kwaliteiten 
moet beschikken, weten we ook. 

Ons vast personeelsteam is in deze crisis vaak een bijzon-
dere troef gebleken. Heel veel beenhouwers kunnen 
terugvallen op medewerkers die het werk kennen, in 
moeilijke tijden kunnen overnemen van collega’s en vaak 
al jarenlang in de slagerij tewerk gesteld zijn. 

Dat je personeel niet wegloopt en graag werkt in een 
familiale onderneming heeft ook zijn prijs …

De federale regering heeft een loonmarge van 0,4 pro-
cent loonopslag vastgelegd voor de privésector voor de 
volgende 2 jaar en stelt voor dat de ondernemingen die 
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Editoriaal
goed geboerd hebben, hun medewerkers die hard 
gewerkt hebben in moeilijke omstandigheden en met de 
angst om zelf ziek te worden, extra te belonen. De premie 
van max 500 euro netto (onder voorbehoud van aanpas-
sing van de sociale partners) komt er in de vorm van een 
consumptiecheque die voor het einde van het jaar 
besteed moet worden en waarop een verminderde werk-
geversbijdrage geldt van 16,5 procent.

De zelfstandigenorganisaties zijn in de eerste plaats tevre-
den dat de loonnorm behouden blijft en dat voorlopig elk 
bedrijf zelf kan bepalen wat het bedrag van de premie zal 
zijn. De Landsbond sluit zich daarbij uiteraard aan al den-
ken wij wel dat u steeds in uw achterhoofd moet houden 
dat er zonder een gemotiveerd en sterk team medewer-
kers er geen succes kan zijn voor uw zaak. Uw team 
vormt mee de solide basis waarop u altijd kan terugvallen. 
Of u nu een premie geeft of niet, is niet onze zaak maar 
hou er wel rekening mee dat iedereen graag respect voor 
zijn/haar werk krijgt. Een blijk van vertrouwen doet won-
deren en daar plukt u later dan wel weer de vruchten van.

Carine Vos

Wij vernemen via de pers dat vanaf 9 juni catering bij 
particulieren opnieuw mogelijk zou zijn. Van zodra 
het ministerieel besluit hieromtrent verschijnt kan u 
meer informatie terugvinden op onze website 
www.bb-bb.be (rubriek Corona)



In mei stelde de overheid enkele nieuwe versoepelingen voor die, als de cijfers het toelaten, ingaan. Omdat 
het koffiedik kijken is hoe de cijfers gaan evolueren, raden wij aan regelmatig een kijkje te nemen op onze 
website www.bb-bb.be. Zo blijft u op de hoogte van eventuele versoepelingen of verstrengingen voor onze 

sector. 
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ZOMERPLAN: IN VIER STAPPEN 
NAAR NORMALER LEVEN 
Bron: News Belgium - 11 mei 2021 
De federale regering en de regeringen van de deelstaten heb-
ben vandaag in het Overlegcomité beslist over een breed 
Zomerplan. Dit plan maakt in vier stappen de terugkeer naar 
een normaler leven mogelijk. Als het aantal ingenomen COVID-
bedden op intensieve zorgen blijft evolueren in de richting van 
maximaal 500, én indien de vaccinatiecampagne volgens plan 
loopt, voorziet het Zomerplan vier belangrijke stappen. 

Stap 1. Vanaf 9 juni 2021 - Indien 8 op 10 kwetsbare mensen 
(65-plussers en alle volwassenen met onderliggende aandoe-
ning) beschermd zijn met een richtdrempel van 500 bezette 
COVID-bedden op intensieve zorg. 

 ¬ Ieder gezin kan 4 personen binnen ontvangen (kinderen 
niet meegeteld) 

 ¬ Telewerk blijft verplicht, met 1 terugkeermoment per week. 
Er zijn nooit meer dan 20% van de werknemers tegelijk 
aanwezig (of max. 5 in kmo’s met minder dan 10 werkne-
mers). Testing wordt ten zeerste aanbevolen. 

 ¬ De horeca heropent binnen tussen 8.00 uur en 22.00 uur, 
tot 4 personen per tafel of één huisgezin per tafel en met 1,5 
meter tussen de tafelgezelschappen. 

 ¬ Het sluitingsuur voor de horeca buiten gaat van 22.00 uur 
naar 23.30 uur. De regels voor horeca binnen en buiten zul-

len tijdens de zomermaanden verder evolueren. Het 
Overleg-comité zal de regels vastleggen. 

 ¬ Evenementen (bvb. culturele voorstellingen, optredens of 
sportwedstrijden) kunnen doorgaan. 
Binnen: tot 200 personen of 75% van de zaalcapaciteit 
(zaalcapaciteit is niet de normale zaalcapaciteit, maar de 
meer beperkte Covid Infrastructure Risk Model (CIRM); zit-
tend, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar. 
Buiten: tot 400 personen, met mondmasker en op veilige 
afstand van elkaar. Niet-professionele sporten tot 50 perso-
nen binnen en 100 personen buiten (met uitzondering voor 
contactsporten). Jeugdactiviteiten en -kampen en vereni-
gingsleven: tot 50 personen, zonder overnachting. 
Pre-testing ten zeerste aanbevolen. 

 ¬ Feesten en recepties tot 50 personen binnen. Zij volgen de 
regels van de horeca. 

 ¬ Erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 100 personen 
binnen en 200 personen buiten. Indien er een zaalcapaciteit 
is volgens CIRM, gelden de regels van evenementen. 

 ¬ Kermissen, niet-professionele brocante- en rommelmarkten 
zijn opnieuw mogelijk. Organisatie zoals de markten. 

 ¬ Fitness heropent met ventilatieprotocollen en verplicht 
gebruik van luchtkwaliteitsmeter op zichtbare plaats. 

 ¬ Publieke sauna’s, jacuzzi’s, stoomcabines, hammams en 
mogen opnieuw openen. B

 ¬ Bioscopen, bowling, speelautomatenhallen, casino’s, wed-
kantoren heropenen met ventilatieprotocollen. Net als bin-
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We kijken uit naar een normaal leven ...

Na de terrasjes hopen we dat onze collega-res-
tauranthouders ook begin juni binnen kunnen 
openen zodat er enige "normaliteit" in ons soci-
ale leven kan terugkeren. 

Uiteraard zullen we de regels inzake gezond-
heidsbescherming nog enige tijd moeten blij-
ven naleven. Maar als de uitgaansgelegenhe-
den, feestelijke- en ceremoniële evenementen 
weer kunnen doorgaan maakt dat ons leven 
wellicht een beetje dragelijker. 

Wij, van onze kant, zijn trots op onze leden en 
hun personeel voor het werk dat zij tijdens 
deze gezondheidscrisis verzet hebben. Wij feli-
citeren en bedanken hen voor alle geleverde 
inspanningen. 

Mede dankzij uw inzet tijdens de pandemie 
werd ons ambacht weer op de kaart gezet en 
heeft de consument ontdekt dat die ambachte-
lijke beenhouwer om de hoek heel wat te bie-
den heeft. 

Eind september staan in Kortrijk Xpo, tijdens 
Meat Expo, de vakwedstrijden Eurobeef, 
Juniorcup en Meesterschapwedstrijd op het 
programma. Wij nodigen onze leden uit om 
zich vóór 15 juni in te schrijven voor de profes-
sionele vakwedstrijden om zo mee te dingen 
naar de talrijke titels en bekroningen. 

Het wedstrijdreglement van elke wedstrijd werd 
in de vorige edities gepubliceerd en kan u 
terugvinden op onze website www.bb-bb.be. 

Wij nodigen iedereen die meer info wenst over 
het wedstrijdgebeuren uit op online-infosessies 
die zullen plaatsvinden op 31 mei en 3 juni. 
Door simpelweg in te loggen op de link die wij 
geplaatst hebben op onze website www.bb-bb.
be, kan u de infosessie volgen en vragen stel-
len. 

Naar aanleiding van Meat Expo worden de fees-
telijkheden van het Koninklijke Broederschap 
van de Slagers van Sint-Hubertus verplaatst 
naar de eerste zondag van oktober zodat alle 
leden naar de beurs in Kortrijk kunnen afzak-
ken. 

Wij hopen u allemaal te mogen ontmoeten op 
de stand van de Landsbond op Meat Expo. Tot 
dan, zorg goed voor uzelf en uw dierbaren en 
denk na over uw vaccinatie om ons toe te laten 
een "normaal" leven te hervatten. 

De voorzitters

Philippe Bouillon, covoorzitter

Ivan Claeys, covoorzitter

HARTELIJK DANK AAN ALLE  

AMBACHTELIJKE SLAGERS EN HUN 

MEDEWERKERS OM IN HET HEETST VAN 

DE STRIJD IEDEREEN DIE IN ZIJN  

KOT BLIJFT TE VOORZIEN VAN  

EEN LEKKER STUKJE VLEES!

WOORD VAN DE VOORZITTERS ?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 steun-
maatregelen voorzien. Deze zijn onder te verdelen in fede-
rale 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 desbetref-
fende 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.

WAAR KAN IK INFORMATIE TERUGVINDEN  
AANGAANDE DE CORONAVIRUSCRISIS?



nenactiviteiten in natuurparken, dierentuinen, pretparken, 
binnenspeeltuinen, indoor recreatie, tropische zwembaden, 
casino’s, wedkantoren, speelautomatenhallen, onbemande 
zonnebanken en bowling. 

 ¬ Huis-aan-huis verkoop is opnieuw toegelaten, net zoals de 
activiteiten van sekswerkers. 

 ¬ Manifestaties en betogingen tot 100 personen, met vooraf 
overeengekomen parcours. Het Ministerieel Besluit zal, 
samen met de desbetreffende sectorprotocollen, de mini-
male regels vastleggen. 

Stap 2. Vanaf 1 juli 2021 Indien 6 op 10 volwassenen hun eer-
ste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitali-
saties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-
bedden op intensieve zorg. 

 ¬ Telewerk is niet langer verplicht, maar blijft wel aanbevolen, 
net als regelmatig testen. 

 ¬ Geen beperkingen meer bij het winkelen. 
 ¬ Niet-professioneel sporten zonder beperkingen. 
 ¬ Evenementen (bvb. culturele voorstellingen, optredens of 

sportwedstrijden) kunnen doorgaan: 
Binnen: tot 2.000 personen of 80% van de zaalcapaciteit 
(CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand 
van elkaar. 
Buiten: tot 2.500 personen, met mondmasker en op veilige 
afstand van elkaar. Jeugdactiviteiten en -kampen en vereni-
gingsleven: tot 100 personen en met overnachting. Pre-
testing ten zeerste aanbevolen. 

 ¬ Erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 200 personen 
binnen of 400 personen buiten. 

 ¬ Feesten en recepties tot 100 personen binnen. Zij volgen ze 
de regels van de horeca. 

Stap 3. Vanaf 30 juli 2021 Indien 7 op 10 volwassenen hun eer-
ste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisa-
ties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-
bedden op intensieve zorg 

 ¬ Evenementen (bvb. culturele, optredens of sportwedstrijden) 
kunnen doorgaan: 
Binnen: tot 3.000 personen of 100% van de zaalcapaciteit 
(CIRM), met mondmasker en op veilige afstand van elkaar. 
Buiten: tot 5.000 personen. Vanaf 13 augustus zijn massa-
evenementen buiten toegelaten bij voorleggen van bewijs 
van vaccinatie of een recente negatieve PCR-test. 

 ¬ Handelsbeurzen toegelaten, volgens regels andere bedrijven 
die goederen en diensten leveren. 

 ¬ Feesten en recepties tot 250 personen binnen. Voor het ove-
rige volgen zij de regels van de horeca. 

 ¬ Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 200 
personen en met overnachting. Pre-testing ten zeerste aan-
bevolen. Het Ministerieel Besluit zal, samen met de desbetref-
fende sectorprotocollen, de minimale regels vastleggen. 

Stap 3. Vanaf 1 september 2021 Indien 7 op 10 volwassenen 
gevaccineerd zijn, er een gunstige trend in hospitalisaties 
merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden 
op intensieve zorg gehaald 

 ¬ Evenementen (culturele voorstellingen, optredens of sport-
wedstrijden) kunnen doorgaan: 
Binnen: nog te bepalen. 
Buiten: nog te bepalen. 

 ¬ Massa-evenementen (zowel binnen als buiten) zijn toegela-
ten bij het voorleggen van bewijs van vaccinatie of recente 
negatieve PCR-test. 

 ¬ Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: zonder 
beperkingen. Pre-testing ten zeerste aanbevolen. 

 ¬ Erediensten, huwelijken en begrafenissen zonder beperkin-
gen. 

 ¬ Feesten en recepties zonder beperkingen binnen. Voor het 
overige volgen ze de regels van de horeca. 

 ¬ Markten, kermissen, niet-professionele brocante- en rommel-
markten en braderijen zonder beperkingen. Het Ministerieel 
Besluit zal, samen met de desbetreffende sectorprotocollen, 
de minimale regels vastleggen. 

BELANG VAN VENTILATIE EN VACCINATIE 
Dit breed Zomerplan kan enkel onverkort worden uitgerold, als 
we controle in onze ziekenhuizen, en vooral op intensieve zor-
gen behouden. Daarom is het opvolgen van de basisregels van 
groot belang. Zeker ook door goed te ventileren. Samen met 
veilige afstand houden en het dragen van een mondmasker is 
ventileren de beste manier om gezond te blijven.

Zet zoveel mogelijk de ramen open: thuis, op school, op het 
werk. Het is een kleine moeite, maar het redt mensenlevens. Tot 
slot: laat u vaccineren. Meer mensen die beschermd zijn door 
vaccinatie, betekent minder zorgen en vooral meer vrijheid.

OMDAT ONZE LEDEN VRAGEN WAT ALS EEN “OPEN TERRAS” 
KAN BESCHOUWD WORDEN, GEVEN WIJ HIERONDER NOG 
EVEN DE DEFINITIE VAN EEN “OPEN TERRAS” MEE ZOALS 
OPGENOMEN IN HET M.B.
Definitie van ‘open terras’: een onderdeel van een inrichting die 
behoort tot de horecasector of van een professionele traiteur- of 
cateringonderneming dat gelegen is buiten de besloten ruimte 
daarvan, waar de open lucht vrij kan circuleren, waar men zitge-
legenheid biedt en waar dranken en spijzen voor directe con-
sumptie worden aangeboden. De inrichtingen die behoren tot 
de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden zijn 
gesloten, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaa-
ltijden en dranken om mee te nemen tot ten laatste 22.00 uur. 
De hierboven vermelde ‘open terrassen’ mogen open vanaf 8 
mei 2021 om 8u. Onverminderd de toepasselijke protocollen, zijn 
de volgende modaliteiten van toepassing voor de open terras-
sen, met inbegrip van de open terrassen van feest- en receptie-
zalen en deze in het kader van evenementen, voorstellingen en 
wedstrijden:

 ¬ De tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 
1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd. 

 ¬ Een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan; een 
huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat 
huishouden. 

 ¬ Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.
 ¬ Elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten. 
 ¬ Er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan.
 ¬ Minstens één volledig zijde van het terras is te allen tijde 

geopend en dient een voldoende ventilatie te verzekeren. 
 ¬ Dranken en maaltijden dienen verplicht buiten te worden 

geconsumeerd.
 ¬ De klant mag de binnenruimte enkel occasioneel en kortston-

dig betreden om gebruik te maken van de sanitaire voorzie-
ningen, om het open terras te betreden of om de rekening te 
betalen.

 ¬ De klanten en het personeel dragen een mondmasker of elk 
ander alternatief in stof. 

 ¬ De openingsuren van de open terrassen zijn beperkt van 
08.00 uur tot 22.00 uur. 

 ¬ Het geluidsniveau mag 80 decibels niet overschrijden.
 ¬ De verkoop van alcoholische dranken is in alle inrichtingen, 

met inbegrip van automaten, verboden vanaf 22.00 uur tot 
05.00 uur `s morgens. 

 ¬ Samenscholingen op de openbare weg en in de openbare 
ruimte van meer dan drie personen, kinderen tot en met 12 
jaar niet meegeteld, zijn verboden tussen 0.00 uur en 05.00 
uur 's morgens. In afwijking hiervan, mogen de leden van 
eenzelfde huishouden zich samen bevinden op de openbare 
weg en in de openbare ruimte, ongeacht de grootte van dat 
huishouden.

 
Het MB hierover treedt in werking op 8 mei 2021 en geldt tot 
wanneer het zomerplan in werking treedt.
 
TELEWERKAANGIFTE
We vestigen er nogmaals de aandacht op dat telewerk nog 
steeds verplicht is. Deze verplichting geldt voor alle werkgevers 
en hun werknemers. Hierbij wordt er geen onderscheid gemaakt 
tussen essentiële en niet-essentiële bedrijven.
 
De wetgeving voorziet slechts twee uitzonderingen.
 
Het verplichte telewerk geldt niet wanneer telewerk onmogelijk 
is:

 ¬ door de aard van de functie; of
 ¬ omwille van de continuïteit van de onderneming, activiteit of 

dienstverlening.

Opmerking: Overeenkomstig plan 1 van het zomerplan (indien 
aan de gestelde voorwaarden is voldaan en volgens de bepaalde 
modaliteiten) is er een terugkeermoment per week mogelijk 
vanaf 9 juni.

Sinds april 2021 dient elke werkgever gedurende 3 maanden 
(april, mei en juni) een telewerkaangifte te verrichten en dit 
ten laatste de zesde kalenderdag van de maand. 

De werkgever verricht deze telewerkaangifte via een tool op de 
portal van de RSZ. Hij registreert hierbij volgende cijfers:

 ¬ het aantal personen dat op de eerste werkdag van de maand 
in dienst is;

 ¬ het aantal personen dat op de eerste werkdag van de maand 
in dienst is én dat een functie uitoefent die niet telewerkbaar 
is.

 
Sommige werkgevers dan toch vrijgesteld van maandelijkse 
telewerkaangifte?
De RSZ publiceerde eerder een aantal veelgestelde vragen en 
antwoorden over de verplichte telewerkaangifte.
 
Op 4 mei (2 dagen voor de vervaldag van de aangifte voor de 
maand mei) werd beslist dat dat sommige werkgevers toch vrij-
gesteld worden van de maandelijkse aangifte op voorwaarde 
dat:

 ¬ de werkgever een telewerkaangifte verrichte voor de maand 
april;

 ¬ er geen wijziging is in het aantal aangegeven personen in 
dienst en/of het aantal aangegeven personen met een niet-
telewerkbare functie.

 
Je diende voor de maand mei dus geen nieuwe telewerkaangifte 
indienen als:

 ¬ je voor de maand april een telewerkaangifte indiende en ;
 ¬ de aangegeven aantallen op de eerste werkdag van de 

maand mei ongewijzigd zijn. 
 
Blijven de aangegeven aantallen op de eerste werkdag van de 
maand juni ongewijzigd in vergelijking met de maand mei, dan 
moet je voor de maand juni geen nieuwe aangifte indienen.
 
OPMERKING
Indien u geen personeel tewerkstelt moet u geen telewerkaan-
gifte verrichten.

BEMIDDELINGSVOORSTEL INTERPROFESSIONEEL AKKOORD
De verschillende partijen binnen de federale regering kwamen 
vannacht tot een akkoord over de maximale loonkoststijging in 
2021 en 2022 en andere elementen binnen het interprofessio-
neel overleg. Dat overleg was een tijd geleden zonder resultaat 
afgesprongen.
 
Eigenlijk gaat het over een politiek akkoord, dat nu als bemid-
delingsvoorstel wordt voorgelegd aan de sociale partners. Ofwel 
aanvaarden die het voorstel, en dan start het sociaal overleg 
opnieuw. Ofwel aanvaarden ze het niet, en dan voert de regering 
bijna zeker het voorstel zelf uit.
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Wat staat er in het bemiddelingsvoorstel van de regering?
 ¬ automatische indexeringen en baremieke verhogingen zijn 

sowieso gegarandeerd;
 ¬  daarboven is er een maximale ruimte om de gemiddelde loon-

kost per voltijds equivalent te laten stijgen met ten hoogste 0,4%. 
We benadrukken dat dit niet betekent dat elk brutoloon met 
0,4% stijgt. Die beslissing ligt in de eerste plaats bij de sectoren;

 ¬ de uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen die vóór 12 april 2021 
genomen zijn op het vlak van arbeidsomstandigheden en lonen, 
worden niet meegerekend in de loonnorm. Het gaat om zaken als 
het telewerken, vaccinatieverlof, eenmalige bonussen in de voed-
seldistributie, …;

 ¬ ondernemingen waar tijdens de coronacrisis goede resultaten 
zijn behaald, kunnen in 2021 uitzonderlijk een eenmalige verho-
ging bovenop de maximale marge van 0,4% toekennen;
- deze 'coronapremie' zal toegekend worden in de vorm van 

consumptiecheques;
- het gaat over netto maximaal 500 euro per werknemer;
- consumptiecheques kunnen momenteel gebruikt worden in 

horeca, cultuur of sport. De regering zal de bestedingsmoge-
lijkheden uitbreiden;

- bovenop de premie is een patronale bijdrage van 16,5% ver-
schuldigd. Een maximale netto premie van 500 euro kost op 
die manier 582,5 euro aan de werkgever;

 ¬ de sociale partners kunnen verder werken op een aantal andere 
dossiers, zoals:
- de verhoging van het minimumloon;
- de harmonisatie van de aanvullende pensioenen voor arbei-

ders en bedienden;
- tijdelijke extra flexibiliteit voor overuren;
- eindeloopbaanmaatregelen, zoals landingsbanen.

 
LONEN VERHOGEN?
Opgelet: het akkoord (of het voorstel) bevat geen enkele verplich-
ting tot extra loonsverhoging. Alleen de indexering van de lonen en 
de baremieke verhogingen zijn verplicht. Dat staat trouwens al jaren 
in de loonnormwetgeving.
Pas wanneer de bedrijfssectoren CAO's zullen sluiten, weet een 
werkgever of hij de lonen daarbovenop ook moet verhogen. Het is 
best mogelijk dat in sommige sectoren geen verplichte loonsverho-
ging wordt opgelegd. Andere sectoren zullen ruimte laten voor een 
zogenaamd 'gelijkwaardig voordeel'. Dat betekent dat de werkgever 
in de plaats van een bruto loonsverhoging een ander extra voordeel 
zou kunnen toekennen.
Ook de mogelijke eenmalige coronapremie in bedrijven waar goede 
resultaten behaald zijn, is (nog) geen verplichting. Er zijn trouwens 
nog een heel aantal vragen rond die premie. Wat zijn goede resulta-
ten? Kunnen sectoren de premie verplichten of verbieden, of kunnen 
ze bepalen wat goede resultaten (in hun sector) zijn? Moet de pre-
mie aan alle werknemers betaald worden, of kan ze beperkt worden 
tot een bepaalde categorie?
Het is wel duidelijk: dit akkoord moet nog verder vorm krijgen, in de 
eerste plaats binnen de sectoren, nadien ook bij de bedrijven. Wordt 
met andere woorden vervolgd.
Bron: SD Works

COVID - AANVULLENDE STAGEBONUS VOOR ONDERNEMINGEN:
Om ondernemingen te stimuleren om tijdens deze moeilijke periode 
werkplekken ter beschikking te stellen aan jongeren, werd de één-
malige uitbreiding en verhoging van de stagebonus voor schooljaar 
2020-2021 definitief goedgekeurd. Alle ondernemingen die tussen 1 
september 2020 en 31 augustus 2021 een leerwerkplek aanbieden 
aan jongeren in een duale of alternerende opleiding voor minstens 3 
maanden, kunnen in aanmerking komen voor deze bijkomende ver-
goeding.
Deze maatregel kadert in het plan ‘Alle Hens Aan Dek’, voor een 
duurzame relance van de arbeidsmarkt en wordt gerealiseerd met 
financiële steun van de Europese Unie.
Meer info: https://www.vlaanderen.be/stagebonus/aanvullende-sta-
gebonus
Bron: Unizo

COVID - VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME: 
CHECK DE DATA VOOR JE AANVRAAG:
Vlaams Beschermingsmechanisme 7 voor de subsidiemaand april 
2021

 ¬ Voor wie? Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 
60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de 
maand april 2021.

 ¬ Steun? 15% van de omzet van april 2019.
 ¬ Deadline? De indieningsperiode van de aanvragen zal vervroegd 

opengesteld worden en lopen vanaf 3 mei tot en met 15 juni 2021.

Ondernemers die verplicht gesloten zijn of zware omzetverliezen 
hebben, kunnen ook in mei en juni rekenen op het Vlaams bescher-
mingsmechanisme. Ondernemingen die op 9 juni opnieuw aan de 
slag kunnen, hebben de keuze om bescherming te vragen voor de 8 
dagen sluitingsperiode zonder dat ze omzetverlies moeten aanto-
nen, of de ganse maand juni indien ze minstens 60% omzetverlies 
hebben door de opgelegde beperkingen. Het gaat om een steunper-
centage van 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019.

Alle info vindt u op: https://www.vlaio.be/nl/nieuws/vlaams-
beschermingsmechanisme-wordt-verlengd-mei-en-juni

OOK TIJDENS DE CORONACRISIS 
BLIJVEN ONZE LEDEN ZICH INZETTEN 
VOOR HET GOEDE DOEL
Landbouwer Luc Van Wezel van de Steenhoeve en beenhouwers 
Tom Tobac uit Essen & Peter Van de Weyer uit Kapellen slaan de 
handen in elkaar en organiseren een toffe actie ten voordele van 
"10.000 stappen voor Kom op tegen Kanker". 

Voor elk verkocht vleespakket schenkt dit trio een euro aan Kom op 
tegen Kanker.

https://desteenhoeve.be/
https://www.vandeweyervlees.be/
https://www.tobacessen.be/

CI-5 Compacte cashrecycler  

CI-5 AUTOMATISEERT DE AFHANDELING VAN CASH 
GELD OM KLANTEN ZO EFFICIËNT EN VEILIG 

MOGELIJK TE BLIJVEN BEDIENEN

Voor bijkomende informatie neem gerust 
contact met ons op 02 749 96 30.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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VRAAG EN ANTWOORD
Ik heb een herinneringsbrief ontvangen van reprobel 
omdat ik mijn aangifte voor 2020 nog niet gedaan heb. 
Waarover gaat dit en hoe moet ik hierop reageren?
Reprobel is een beheersvennootschap die auteursrechten en 
wettelijke vergoedingsrechten van Belgische auteurs en uit-
gevers beheert. U kan dit vergelijken met sabam en de billij-
ke vergoeding waarvoor ook een soortgelijke beheersven-
nootschap opgericht is maar dan voor muziek.
Tot 2019 wat is de reprobel licentie nog beperkt tot fotoko-
pieën en prints van auteursrechtelijke beschermde werken. 
Daar zijn nu ook digitale reproducties (afkomstig van inter-
net) aan toegevoegd.
In principe moet u het akkoord hebben van elke uitgever 
en/of auteur indien u overgaat tot reproductie (kopieën 
(ook digitaal) die u al dan niet via e-mail verstuurt aan 
medewerkers of anderen, prints, opslaan op uw computer,…) 

van door hen geproduceerd beschermd werk. (Enkel con-
sulteren valt hier niet onder).
Dit is onbegonnen werk en daarom kan u zich via 1 licentie 
in orde stellen.

Voorbeeld
U vindt een recept of bereidingswijze op internet en u 
plaats dat op uw website, facebook, in een folder bestemd 
voor uw cliënteel, dan moet u hiervoor toestemming heb-
ben van de auteur.

Hebt u een brief of herinnering ontvangen van Reprobel  
moet u daarop reageren, zelfs indien het een “o” aangifte 
is. Hiervoor moet u de aangifte op volumebasis aanklikken 
en zowel bij aantal prints als kopieën van beschermde wer-
ken “ o” invullen. 

INFORMATIEF



Kip en konijn zijn altijd lekker op de BBQ en vormen een welgekomen afwisseling voor zij die niet gek zijn 
op varkens-en rundvlees op de BBQ. Ook voor de kleintjes zijn drumsticks en kippenboutjes een echte 
lekkernij. Het vlees van konijn is fijn van smaak en zeer geschikt om er culinair mee te grillen. Met konijn 
serveer je een mager stukje vlees dat makkelijk verteerbaar is. 

In juni staan kip & konijn 
op het BBQ menu 

HOE KIP EN KONIJN GRILLEN OP DE BBQ?
Op de barbecue wordt het vlees boven de vuurhaard van 
houtskool of vlammen op een verstelbaar rooster gelegd. Door 
de hevige en intensieve warmte is deze manier het best 
geschikt voor kleinere stukken. Wil je grotere stukken kip gril-
len, laat ze dan eerst een tijdje garen gewikkeld in aluminium-
folie. Haal het vlees uit de aluminiumfolie en laat het dan pas 
echt grillen. Zo vermijd je een te harde korst met onvoldoende 
garing binnenin.
Zo ga je te werk:

 ¬ Zorg ervoor dat de barbecue eerst goed op temperatuur is 
voor je begint te grillen.

 ¬ Wrijf zowel het barbecuerooster als het vlees in met een dun 
laagje (olijf)olie. Zo voorkom je dat je stukjes vlees aan het 
rooster blijven kleven. Tijdens het grillen kan je, indien nodig, 
nog wat bestrijken met olie.

 ¬ Start boven de vuurgloed voor een mooie korst. Verplaats 
vervolgens naar een iets minder hete zone om rustig verder 
te garen. Deze techniek is ook geschikt voor grotere stukken. 

HOELANG MOETEN KIP & KONIJN GAREN OP DE BBQ?
 ¬ Kleinere stukken hebben geen lange gaartijd nodig. Een aan-

tal minuten grillen langs beide zijden volstaat. Zorg wel dat 
het vlees altijd voldoende gegaard wordt. 

Spiesjes van kip en appel

Kip en appel zijn een gouden duo. Steek ze op een spiesje, laat 
lekker grillen op de barbecue en geniet in geen tijd van een heer-
lijke brochette met kip en appel.

Ingrediënten
2 kipfilets
1 rode ui, in partjes
2 rode appelen (jonagold – belgica)
2 el citroensap
1 el kippenkruiden
4 el honing
sesamzaadjes

Voor het sausje:
bosje dille
1 teentje knoflook, gepeld
1 el mierikswortelcrème
2 el zure room
2 el mayonaise
2 el citroensap

Recept
Snijd de kipfilets in blokjes. Verwarm de honing en voeg de kip-
penkruiden toe. Meng goed onder elkaar. Giet bij de kippenblok-
jes en schep goed om.
Was de appelen en snijd in blokjes. Druppel er wat citroensap 
over. Rijg de kipblokjes, appelblokjes en partjes rode ui afwisse-
lend aan spiesjes. Bestrooi ze met de sesamzaadjes en gril ze in 
ongeveer 12 minuten goudbruin en gaar op de barbecue. Keer ze 
regelmatig om.
Mix alle ingrediënten voor het sausje glad. Serveer bij de spiesjes.

HOE KIP OF KONIJN IN PAPILLOT KLAARMAKEN OP DE BBQ?
Je stukje kip of konijn garen in een papillot is een makkelijke 
manier om kip of konijn op de barbecue klaar te maken. 
Bereidingen in papillot zijn bovendien vetarm en snel klaar. Omdat 
alle smaken mooi samenkomen, krijg je een echt smaakbommetje 
op je bord.

 ¬ Scheur een flink stuk aluminiumfolie af (bij voorkeur drie keer 
zo lang als het stuk kip dat je bereidt). Zorg dat de matte kant 
van de aluminiumfolie naar buiten gekeerd is.

 ¬ Bestrijk de glanzende zijde van de folie tot enkele centime-
ters van de rand met wat olie.

 ¬ Leg dan je stukje kip of konijn in het midden, samen met je 
smaakmakers (fijngesneden groentjes of stukjes aardappel, 
kruiden, citroen, peper, zout…). Voeg er ook een scheutje 
witte wijn of wat lookboter aan toe voor nog meer smaak.

 ¬ Vouw daarna de randen van de papillot goed dicht. Zo blijft 
de stoom binnenin.

 ¬ Leg de papillot op het barbecuerooster en laat garen, volgens 
de dikte van je stukje vlees. (15 à 20 min)

Maak de papillot op voorhand klaar en win tijd. Bewaar ze in de 
koelkast tot je ze gaat bakken. 

Papillot met kip en groenten

Ingrediënten
4 kleine kipfilets
500 g voorgekookte krieltjes
2 wortelen
2 preiwitten
2 el gehakte peterselie
2 el gehakte dragon
100 ml droge witte wijn

 ¬ Kip en konijn zijn gaar als het vlees vanbinnen wit is of van 
het bot loskomt. Een kipfilet is klaar na 5 à 8 minuten grillen 
langs beide zijden. Kipspiesjes zijn gaar na 5 minuten. 
Kleinere stukjes konijn hebben ook geen lange gaartijd 
nodig. 

BROCHETTES OP DE BBQ 
Fan van brochettes? Zo stel je je eigen konijnenbrochettes 
samen:

 ¬ Snijd konijnenfilets in 3 tot 4 gelijke blokjes.
 ¬ Maak een marinade van olijfolie, wat geraspte zeste en het 

sap van een citroen, fijngesnipperde blaadjes rozemarijn en 
een flinke snuif kippenkruiden. Wentel de stukjes konijn door 
de marinade en zet de schaal even opzij.

 ¬ Gebruik platte of dubbele brochetteprikkers. Laat houten 
brochetteprikkers vooraf even weken in water. Zo zullen ze 
niet verbranden tijdens het grillen.

 ¬ Rijg blokjes gemarineerde konijnenfilet aan de prikkers. Je 
kan er telkens een stukje spek of groenten naar keuze tussen 
stoppen.

 ¬ Smeer je konijnenbrochettes lichtjes in met wat olie en/of 
marinade en leg ze op het rooster. Gril de konijnenbrochet-
tes kort voor het serveren. Reken 3 tot 5 minuten aan elke 
zijde.
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100 ml room
olijfolie
peper en zout

Recept
Verdeel de kipfilets over 4 vellen aluminiumfolie.
Schil de wortelen en spoel de prei. Snijd ze in julienne. Meng ze 
met de helft van de peterselie en dragon. Verdeel over de kip. 
Kruid met peper en zout.
Vouw de folie gedeeltelijk tot papillotten, maar laat bovenaan nog 
open. Meng de room met de wijn. Verdeel over de pakketjes en 
sluit ze nu helemaal. Leg ze 15 à 20 minuten op de barbecue of tot 
de kip gaar is.
Meng de aardappelen met olijfolie, peper en zout. Doe ze in een 
aluminium grillbakje en laat ze kleuren op de grill.
Bestrooi met de rest van de groene kruiden en serveer bij de 
papillotten.

Chicken of konijn tonight! 
Niets zo lekker als barbecueën op een zwoele zomeravond. Een 
gevulde kipfilet op de barbecue of een schouder van konijn op de 
BBQ, smaakt altijd. 

Groenten in papillot en aardappel met 
spiesjes van konijn op de BBQ

Ingrediënten
8 konijnenfilets (ontvliesd)
200 g gezouten spek (dikke plakken van 0,5 cm)
3 grote aardappelen
250 g kerstomaatjes (bv. mix van kleuren)
1 stam prei
1 grote ui
1 teen look
1 citroen
2 takjes rozemarijn
2 takjes tijm
2 dl groentebouillon (vers of kant-en-klaar)
1 dl olijfolie
4 eetlepels honing
3 theelepels kippenkruiden
peper
zout

Gebruik spiesen van metaal of houten satéstokken die vooraf 
geweekt werden in water. 
Strijk de brochettes en de aardappelschijven tijdens het grillen in 
met een likje olijfolie.

Recept:
Snijd elke konijnenfilet in 3 tot 4 gelijke blokjes. 
Snijd de dikke plakken zout spek in vierkante stukjes.
Maak een marinade van olijfolie, wat geraspte zeste en het sap 
van de citroen, fijngesnipperde blaadjes rozemarijn en een flinke 
snuif kippenkruiden. Wentel de stukjes konijn door de marinade 
en zet de schaal even opzij.
Spoel de aardappelen grondig schoon en kook ze ongeschild 
beetgaar in gezouten water.
Snijd de prei in fijne ringen en spoel ze zorgvuldig onder stro-
mend water. Pel de ui en snijd hem in grove stukken. Snipper de 
teen look fijn.
Scheur stukken aluminiumfolie van de rol en plooi ze dubbel tot 
individuele vierkante vellen. Maak er kuipjes van en vul ze elk met 
een portie ui, preiringen en halve kerstomaatjes. Voeg naar smaak 
wat fijngesneden look toe. 
Voeg tenslotte een scheutje honing, een scheut groentebouillon, 
blaadjes tijm, peper en zout toe. Plooi elke papillot zorgvuldig 
dicht en houd ze even apart.
Snijd de gare aardappelen in schijven van een centimeter breed. 
Kruid ze naar smaak met gemalen peper en een beetje zout.
Rijg blokjes gemarineerde konijnenfilet aan de spiesen, telkens 
met een stukje spek ertussen.
Stook de barbecue heet. Zet de papillotten op de rooster. Reken 
zo’n 12-15 minuten gaartijd voor de groenten.
Leg ondertussen de aardappelschijven op de grill en geef ze langs 
beide zijden wat kleur. Gril de konijnenbrochettes kort voor het 
serveren. Reken 3 tot 5 minuten aan elke zijde.
Serveer iedereen een brochette van konijn en spek met schijven 
gegrilde aardappel en een hete groentepapillot.

Gevulde kip met pastasalade
Ingrediënten
4 kipfilets
8 plakjes gedroogde ham
½ bosje basilicum, de blaadjes
1 bolletje mozzarella
4 zongedroogde tomaatjes
peper en zout

Voor de pastasalade:
300 g penne
4 vleestomaten
½ bosje basilicum, de blaadjes
8 zongedroogde tomaatjes in olie
30 g pijnboompitten

Recept
Kook de penne beetgaar. Rooster de pijnboompitten in een pan 
zonder vetstof. Snij de mozzarella in plakjes.
Snij de kipfilets open en kruid ze met peper en zout. Beleg met 
mozzarella, zongedroogde tomaatjes en blaadjes basilicum.
Vouw dicht en omwikkel elke filet met 2 plakjes ham. Bind dicht 
met keukentouw en verpak in aluminiumfolie.
Snij voor de salade de tomaten en zongedroogde tomaatjes in 

stukjes. Meng ze met de pasta, de basilicumblaadjes, de pijn-
boompitten en wat olie van de zongedroogde tomaatjes.
Laat de kiprolletjes 30 minuten garen op de barbecue, op matig 
vuur, en draai geregeld om.
Serveer ze met de pastasalade.

Piri Piri drumsticks met een tomaten-
saus en koriander
Ingrediënten
4 chilipepers
6 teentjes knoflook
1 vers laurierblad
2 tomaten
bosje koriander
1 tl tabasco
1 tl gerookt paprikapoeder
1 tl gedroogde oregano
8 kippenpootjes
peper en zout
olijfolie

Recept
Maak de marinade:
Hak de chilipepers fijn.
Mix voor de piri-piri marinade de knoflook, pepers en laurierblad 
met een scheut olijfolie fijn. Roer er het paprikapoeder, oregano 
en een snuf zout onder.
Leg de kippenpootjes in de marinade, schep goed om. Dek af en 
laat 1 uur rusten.

Maak de tomatensaus:
Halveer de tomaten en rasp/cutter ze grof. Hak de koriander fijn 

en roer hem samen met de tabasco en een scheutje olijfolie onder 
de tomaten. Kruid met peper en zout.

Op de BBQ:
Leg de kippenpootjes op de barbecue en bak ze in 30 à 40 minu-
ten gaar en goudbruin. Besmeer ze tijdens het bakken regelmatig 
met de marinade en keer ze regelmatig om.
Serveer met de tomaten-koriandersaus.

Schouder van konijn op de barbecue
Ingrediënten 
Serveer er een salade bij van enkele groentjes die in een blender 
even fijngesneden worden: wortel, bloemkool, komkommer, raap-
jes en radijsjes. Zeer kleurrijk en fris.
Afwerken met een vinaigrette: 6 lepels olijfolie, sap van een halve 
limoen, peper en zout.

enkele konijnenschouders

Voor de marinade
2 teentjes look
1 ui
1 takje tijm
2 blaadjes laurier
2 dl witte wijn of Noilly Prat
2 kruidnagels

Voor de kruidenolie (om te grillen)
4 lepels olijfolie
1 takje fijngesneden rozemarijn
3 teentjes geplette look
15 blaadjes platte peterselie
1 koffielepel Provençaalse kruiden
1 takje verse tijm

12 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ  DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ | 13

KIP EN KONIJN OP DE BBQ KIP EN KONIJN OP DE BBQ



Recept
Vermeng alle ingrediënten voor de marinade. Laat de schouders 
hierin enkele uren marineren.
Meng alle ingrediënten voor de kruidenolie.
Haal het vlees uit de marinade en wrijf het in met de kruidenolie.
Gril het vlees langs één kant op de BBQ, draai het om en laat ook 
de andere zijde gaar worden. Strooi er wat schilferzout of grof 
zeezout over en serveer.

Pulled chicken maken op de bbq
Voor pulled chicken op de barbecue heb je een toestel nodig met 
een deksel. De kip wordt indirect gebraden. Verwarm de barbecue 
tot 180°C à 200°C. Zet een opvangschaaltje onder de kip om het 
vocht op te vangen dat tijdens het braden vrijkomt. Dat vocht kan 
je nadien verwerken in je saus. Gebruik enkel een volledige kip of 
kippenbouten; filets drogen gemakkelijker uit.

Maak eerst de marinade of kruidenmengeling om de kip mee in te 
smeren. Bestrijk dan de kip met wat olie en daarna met de mari-
nade of kruidenmengeling. Leg de kip op de barbecue en braad 
deze tot je een kerntemperatuur van 75°C hebt (dit kan je contro-
leren met een kerntemperatuurmeter). Haal dan de kip van de 
barbecue en laat even rusten. Versnijd de kip en trek het vlees uit 
elkaar met 2 vorken. Warm je (barbecue)saus op en voeg de stuk-
jes kip toe.

Drumsticks of kippenbouten op de BBQ, daar houdt iedereen 
van!

Bestrijk de kippenbouten of drumsticks met olie of wentel ze door 
een marinade naar keuze. Laat gemarineerde kippenbouten min-
stens 15 minuten rusten in de koelkast. Gril rechtstreeks op het 
rooster. Zorg ervoor dat de barbecue goed op temperatuur is. 
Start boven de vuurgloed en verplaats vervolgens naar een iets 
minder hete zone om rustig verder te garen. 
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EDENRED: UW VOORKEURSPARTNER 
VOOR ECOCHEQUES EN MAALTIJDCHEQUES

Edenred is de marktleider voor extralegale voordelen in 
België. Deze partner biedt een waaier aan eenvoudig 
activeerbare oplossingen aan waarmee bedrijven de 
koopkracht van hun werknemers vergroten en tegelij-
kertijd hun fiscale lasten verminderen binnen een voor-
delig wettelijk kader.

Als lid van de beenhouwersfederatie geniet u bij 
Edenred van zeer voordelige tarieven

Ticket EcoCheque Edenred
Ticket EcoCheque, de concrete oplossing voor uw werk-
nemers die milieubewust willen leven
Tot € 250 per jaar
100 % belastingvrij en geen sociale bijdragen

Ledenvoordeel: 20% korting* 
Promocode: EC0321SLGBCR06

Ticket Restaurant Edenred
Ticket Restaurant, het voordeel dat een evenwichtige 
voeding tijdens de lunchpauze promoot.
Tot € 8 per dag, waarvan € 2 aftrekbaar
100 % belastingvrij en geen sociale bijdragen
Vanaf de eerste werknemer en zelfs voor zelfstandige 
bedrijfsleiders

Ledenvoordeel: 25% korting* 

Aanvaardt u nog geen Ticket Restaurant in uw zaak?
Sluit u dan aan bij ons handelaarsnetwerk (slagers,  
bakkers, broodjeszaken, restaurants, snackbars...) om 
uw activiteiten te boosten!

Voor de Ticket Restaurant:
Instapkosten: GRATIS (ter waarde van € 125)
Abonnementskosten: GRATIS (ter waarde van  
€ 6,10/maand)
Participatie: 1,35% van het transactiebedrag (in plaats 
van 1,55%) + geen minimumbedrag

Meer informatie op www.edenred.be.
cindy.voisin@edenred.com - Tel. +32 (0)2 679 55 59

*Aanbod voorbehouden voor leden. Korting berekend 
op de basisprestatievergoeding (aanmaken en leveren 
van de kaarten niet inbegrepen).

NIEUWS VAN ONZE PARTNERS

Polyester & Inox
Roest en Corrosie vrij

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

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

www.becopanel.be

Nieuw! Slagersvarken Charcuterie

Proef ons vakmanschap,
lekker en gezond!

®

Lichtplannen    Lichtadvies    Projectondersteuning     Montage

Is het tijd voor nieuwe verlichting voor uw slagerij? Laat u informeren 
door de marktleider op het gebied van vers verlichten: Lixero. 

-  40 jaar ervaring in versverlichting;
-  5 jaar garantie;
-  Ontzorgen van bouwplan tot installatie.

Ontvang geheel vrijblijvend uw lichtplan. Bel Luc Cornez, Senior 
Account Manager Retail, voor een consult.

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



Word jij onze 
nieuwe collega?

Heel veel scholen doen extra inspanningen om leerlingen 
te motiveren om in het slagersonderwijs te stappen. Als nu 
de overheid en de ouders nog volgen, zitten we op het goede 
spoor.

Hierna publiceren wij traditiegetrouw nog een keer alle 
pubs van de beenhouwersscholen die in onze scholeneditie 
geadverteerd hebben. 

Ik hoop dat heel veel jongeren geïnspireerd geraken door 
het ambacht zodat de toekomst van onze ambachtelijke 
beenhouwerijen verzekerd is.

Er is nog heel veel werk aan de winkel en we moeten blijven 
hameren op de voordelen die het slagersambacht te bieden 
heeft. 

Het is niet allemaal kommer en kwel. Dat er gewerkt moet 
worden, weet iedereen maar onze sector creëert ook heel 
veel jobs, medewerkers mogen hun creativiteit bot vieren 
in het atelier en werken in een familiaal bedrijf in de eigen 
omgeving is een absolute troef. 

Alleen moeten we die troeven nog veel meer uitspelen zodat 
de keuze voor een job in onze sector vanzelfsprekend wordt.

Samen met de overheid, de scholen en opleidingscentra 
werken we daar hard aan.
 
Carine Vos. 

16 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

 DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ | 17

DOSSIER ONDERWIJS

Kleine aankondigingen

 

Voor al uw advertenties en vragen kan u contact opnemen met 
Carine op het nummer 02 735 24 70 of e-mail:  

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

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

IMMO 
TE KOOP/TE HUUR: GOED RENDERENDE SLAGERIJ + WOONST.  

WEGENS GEZONDHEIDSREDENEN – REGIO KEMPEN.  
TEL.: 0473 549455

TE KOOP: SLAGERIJ + WOONST + MATERIAAL –  
INSTAPKLAAR.TE SINT-ANDRIES-BRUGGE. 

TEL: 0477 79 93 43

TE KOOP: GOED RENDERENDE BEENHOUWERIJ + WOONST – 
WEGENS PENSIOENLEEFTIJD – REGIO KUST. 

TEL.: 0478 41 95 28

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

PRIJS OVEREEN TE KOMEN !  
TEL.: TEL. 02/3310063 

MATERIAAL 
 

TE KOOP: VULBUS 20 L – STEAMER RATIONAL –  
DIEPVRIES 1500 L – KOOKKETEL 300 L- TAFELS.  

TEL.: 0475 61 52 22

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

TARIEF per inlassing

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

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

Terug te sturen naar DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ, Houba de Strooperlaan, 784 bus 6 - 1020 Brussel

€ 10,46

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

W W W . B O S S U Y T S H O P I N T E R I O R S . B E
Traiteur Goût, Sijsele

7431-2021-Advertentie Belgische Beenhouwerij_1/3p_Traiteur Gout_NL-FR.indd   17431-2021-Advertentie Belgische Beenhouwerij_1/3p_Traiteur Gout_NL-FR.indd   1 12/05/2021   15:2912/05/2021   15:29
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CVO VITANT - CAMPUS PIVA
Desguinlei 244, 2018 Antwerpen 
03 242 26 19 | info@cvovitant.be | www.cvovitant.be
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Word slager
met CVO Vitant

DOSSIER ONDERWIJS

Slager-traiteur word je bij ons.
Wil je graag kennis maken met Ter Groene Poorte? 
 
Bekijk onze webinars op onze vernieuwde website of maak een persoonlijke 
afspraak voor een rondleiding op een woensdagnamiddag of zaterdag- 
voormiddag (onder voorbehoud van de coronamaatregelen). 

Rondleidingen kunnen na telefonische reservatie op 050 40 30 20.  

INSCHRIJVEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2021-2022?  
DIT KAN ONLINE OP www.tergroenepoorte.be
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SLAGER 
WORDEN?

Check onze 
opleidingen op  

syntrapxl.be

  

Van vlees en bloed? Hou je van een lekker stukje vlees, 
en beter nog: zorg je daar het liefst zelf voor? Dan ben 
jij één van de toekomstige slagers waar de arbeidsmarkt 
zo luid om vraagt! Vlees leren versnijden, bereiden en 
aan de man brengen, met machines werken,  het is een 
kolfje naar jouw slagershand!  
 
Maar je leert nog méér dan vleesverwerking alleen. Ook 
bewaar- en verpakkingstechnieken, hygiënische normen 
en verkooptechnieken vormen een onderdeel van je 
opleiding. Je maakt tevens kennis met een aantal 
disciplines zoals boekhouden en ondernemingsvormen, 
die jou ongetwijfeld van pas zullen komen wanneer je 
later je eigen zaak opstart. 
 
Tijdens intensieve praktijkoefeningen en stages leer je 
de kunst van het vak: efficiënt, snel en verantwoord 
werken en vooral: garant staan voor de kwaliteit van je 
producten. Als kersverse slager kom je zeker aan de bak 
in een ambachtelijk of industrieel vleesbedrijf, of wie 
weet, word je op een dag je eigen baas! 

 

 

 

Dé school voor voeding, zorg & techniek
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Samen sterk in technisch 
en beroepsonderwijs vanaf 12 jaar

www.technigo.be info@technigo.be
Ledebaan 101 9300 Aalst 053 46 70 00

SLAGERIJ

  

Van vlees en bloed? Hou je van een lekker stukje vlees, 
en beter nog: zorg je daar het liefst zelf voor? Dan ben 
jij één van de toekomstige slagers waar de arbeidsmarkt 
zo luid om vraagt! Vlees leren versnijden, bereiden en 
aan de man brengen, met machines werken,  het is een 
kolfje naar jouw slagershand!  
 
Maar je leert nog méér dan vleesverwerking alleen. Ook 
bewaar- en verpakkingstechnieken, hygiënische normen 
en verkooptechnieken vormen een onderdeel van je 
opleiding. Je maakt tevens kennis met een aantal 
disciplines zoals boekhouden en ondernemingsvormen, 
die jou ongetwijfeld van pas zullen komen wanneer je 
later je eigen zaak opstart. 
 
Tijdens intensieve praktijkoefeningen en stages leer je 
de kunst van het vak: efficiënt, snel en verantwoord 
werken en vooral: garant staan voor de kwaliteit van je 
producten. Als kersverse slager kom je zeker aan de bak 
in een ambachtelijk of industrieel vleesbedrijf, of wie 
weet, word je op een dag je eigen baas! 

 

 

 

Voor meer info: bel Melanie Van Ryckeghem via 078 353 653 of mail melanie.vanryckeghem@syntrawest.be

SLAGER - SPEKSLAGERIJ -
TRAITEUR 

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

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

www.syntrawest.be Bezoek ons op

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

Met de steun van:

Leertijd slagers syntrawest.be/duaal-leren
start september 2021 -  
Syntra West Kortrijk

Ondernemerschapstraject slager-spek slager #111034
start 15- september 2021, elke woensdag gedurende 3 jaar 
Syntra West Brugge in samenwerking met slagerijschool Ter Groene Poorte

Voedingsproductontwikkelaar #170086
start september 2021, elke woensdag-
Syntra West Roeselare in samenwerking met Huis van de Voeding 

Foodlab specialist #190291
start 2022 -  
Syntra West Brugge in samenwerking met foodlab Proef

alle informatie hieromtrent vind je op www.syntrawest.be

Startende opleidingen

in samenwerking met

It’s so 
easy

1. Ga naar www.syntrawest.be
2. Typ de webcode in het zoekvenster bovenaan
3. Vind snel alle opleidingsinfo

078 353 653cursist       ouder       werkgever       docent       oud-cursist          weetjes voer een zoekopdracht in

#

210415-101 SW HOV Belgische Beenhouwerij apr 21-A4.indd   1 15/04/21   14:10



Wat is YOUCA 
Action Day?

1 DAG
werken

gaat naar 
sterke  

jongerenprojecten 
wereldwijd  

#impACT

+15.000
scholieren 

Vanaf het 4e middelbaar 55 EURO
salaris
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YOUCA, YOUth for Change and Action – vroeger 
Zuiddag - is een organisatie voor en door jongeren 
die hen stimuleert om samen te werken aan 
een duurzame en rechtvaardige samenleving. 
Dat doen we door hen bewust te maken rond 
belangrijke maatschappelijke thema’s en door hen te 
ondersteunen in hun engagement. Daarnaast zorgen 
we voor unieke ontmoetingen met impact op het 
culturele, zakelijke en publieke leven. YOUCA is niet 
enkel de YOUCA Action Day, ook doorheen het jaar 
organiseren wij activiteiten door en voor jongeren.

Wat kan de YOUCA Action Day jouw 
bedrijf bieden?

  Steun geëngageerde jongeren wereldwijd
 Met een job geef je geëngageerde jongeren 

de kans om hun engagement waar te maken. 
Bovendien steun je projecten van jongeren die 
meer #impACT willen in Brazilië, de Filipijnen en 
België.

 Jong potentieel over de vloer
 Jouw bedrijf of een nieuw product voorstellen 

aan de consumenten en de werknemers van 
de toekomst? Het kan heel gemakkelijk op 
de YOUCA Action Day. Als sociale organisatie 
of overheid profileer je je bij jonge burgers en 
mogelijke vrijwilligers.

 PR- en persaandacht
 Elk jaar krijgt de YOUCA Action Day heel wat 

persaandacht van nationale en regionale pers. 
Doe er je voordeel mee en grijp die aandacht. 
Wie weet sta jij wel in de spotlights.

  Zet je MVO-beleid om in ACTIE
 Toon de buitenwereld en je medewerkers dat 

je Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
hoog in het vaandel draagt en omzet in actie.Ontdek de nieuwe projecten 

#impACT 
Ook dit jaar gaat de opbrengst naar een groot 
project dat zich afspeelt in Brazilië, België én 
de Filipijnen. De projecten zijn van KIYO ngo, 
een organisatie die inzet op het versterken van 
jongeren. Samen werken we rond de uitdaging 
‘gelijke kansen en non-discriminatie’.  
We zetten in op verbondenheid om te strijden 
tegen verschillende vormen van maatschappe-
lijke uitsluiting (zoals racisme, seksisme,  
uitsluiting van LGBTQI+personen).

Hoe gaat het in zijn werk?
 Registreer je op jobbank.youca.be als 

werkgever. De jobbank is een online tool 
waar we de jongeren, hun leerkrachten  
en de werkgevers met elkaar verbinden. 

 Kies zelf hoeveel jobs je aanbiedt. Per job 
steun je 55 euro voor de projecten.

 Vanaf september beginnen de leerlingen 
te solliciteren en word jij hiervan op de 
hoogte gehouden.

 Jobs zijn mogelijk, ook tijdens corona.  
Net als reguliere werknemers kunnen 
jongeren aan de slag, mits het naleven van 
de geldende coronamaatregelen.

Wie is de organisatie achter de YOUCA Action Day?

Sociale media coördinator

Journalist

Zoom- coördinator

Natuurbeheerder

. . .

Welk jobs kunnen 
leerlingen uitoefenen?

Op de YOUCA Action Day leer je 
potentiële jobstudenten kennen.  
De beste contacteren we nadien.  
Als een bedrijf zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid neemt, dan 
is de YOUCA Action Day een ideaal 
project. Zo krijg je de kans om jouw 
bedrijf op een positieve manier te 
presenteren. 

Wouter Torfs 
CEO Torfs Schoenen
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 21  
OKTOBER

2021
Prijs 
Per deelnemende leerling betaal je 55 euro.

Betaling 
De betaling verloopt via de jobbank. Je kan kiezen om meteen te 
betalen of achteraf. Je krijgt altijd een factuur.

Wanneer
Donderdag 21 oktober 2021. Het begin- en einduur kies je zelf.  
Als richtlijn geven wij een gewone werkdag mee, zoals voor andere 
medewerkers.

Leeftijd van de jongeren
De deelnemende jongeren komen uit het vierde tot en met het 
zevende jaar secundair onderwijs, ze zijn gemiddeld 16 à 17 jaar oud.

Verzekeringen
De school schrijft de YOUCA Action Day in als een extra-
murosactiviteit. Dat betekent dat de verzekering van de school de 
jongere dekt. YOUCA vzw gaat een extra verzekering aan voor  
schade aan toevertrouwde materialen. Je hoeft je dus geen zorgen  
te maken, de leerling is volledig verzekerd.

Dimona-aangifte 
Omdat de YOUCA Action Day een extra-murosactiviteit voor een 
school is, is het niet nodig een Dimona-aangifte te doen. De extra-
murosactiviteit zorgt voor een legale omkadering van de actiedag.  
Je moet de leerling dus niet inschrijven als jobstudent.

Inschrijven 
Surf naar jobbank.youca.be. Registreer je als werkgever en post je jobs.

 
helpdesk@youca.be
02 893 25 08

PRAKTISCHE INFORMATIE

Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel - T: 02 893 25 08 - www.youca.be - info@youca.be

De YOUCA Action Day is niet enkel een belangrijk initiatief 
voor jongeren. Bedrijven hebben er ook baat bij. Jongeren 
vormen immers een bron van voortgang en vernieuwing voor 
organisaties. Kortom, jongeren hebben heel wat potentieel voor 
bedrijven en zijn het talent van de toekomst. 
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YOUCA ACTION DAY

POST EEN JOB  
VOOR ÉÉN DAG
Steun jongerenengagement wereldwijd

INFORMATIEBROCHURE 
voor werkgevers 2021

YOUCA.BE

Pieter Timmermans
gedelegeerd bestuurder VBO
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organisaties. Kortom, jongeren hebben heel wat potentieel voor 
bedrijven en zijn het talent van de toekomst. 

V
U

: J
ar

on
 V

er
sc

h
eu

re
, Y

O
U

C
A

 v
zw

, N
ijv

er
h

ei
d

ss
tr

aa
t 

10
, 1

0
0

0
 B

ru
ss

el
, o

n
d

er
n

em
in

g
sn

u
m

m
er

 0
8

8
2.

0
57

.6
22

, R
P

R
, N

ed
er

la
n

d
st

al
ig

e 
O

n
d

er
n

em
in

g
sr

ec
h

tb
an

k 
B

ru
ss

el
, i

n
fo

@
yo

u
ca

.b
e

YOUCA ACTION DAY

POST EEN JOB  
VOOR ÉÉN DAG
Steun jongerenengagement wereldwijd

INFORMATIEBROCHURE 
voor werkgevers 2021

YOUCA.BE

Pieter Timmermans
gedelegeerd bestuurder VBO

 21  
OKTOBER

2021
Prijs 
Per deelnemende leerling betaal je 55 euro.

Betaling 
De betaling verloopt via de jobbank. Je kan kiezen om meteen te 
betalen of achteraf. Je krijgt altijd een factuur.

Wanneer
Donderdag 21 oktober 2021. Het begin- en einduur kies je zelf.  
Als richtlijn geven wij een gewone werkdag mee, zoals voor andere 
medewerkers.

Leeftijd van de jongeren
De deelnemende jongeren komen uit het vierde tot en met het 
zevende jaar secundair onderwijs, ze zijn gemiddeld 16 à 17 jaar oud.

Verzekeringen
De school schrijft de YOUCA Action Day in als een extra-
murosactiviteit. Dat betekent dat de verzekering van de school de 
jongere dekt. YOUCA vzw gaat een extra verzekering aan voor  
schade aan toevertrouwde materialen. Je hoeft je dus geen zorgen  
te maken, de leerling is volledig verzekerd.

Dimona-aangifte 
Omdat de YOUCA Action Day een extra-murosactiviteit voor een 
school is, is het niet nodig een Dimona-aangifte te doen. De extra-
murosactiviteit zorgt voor een legale omkadering van de actiedag.  
Je moet de leerling dus niet inschrijven als jobstudent.

Inschrijven 
Surf naar jobbank.youca.be. Registreer je als werkgever en post je jobs.

 
helpdesk@youca.be
02 893 25 08

PRAKTISCHE INFORMATIE

Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel - T: 02 893 25 08 - www.youca.be - info@youca.be
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voor jongeren. Bedrijven hebben er ook baat bij. Jongeren 
vormen immers een bron van voortgang en vernieuwing voor 
organisaties. Kortom, jongeren hebben heel wat potentieel voor 
bedrijven en zijn het talent van de toekomst. 
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1 DAG
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sterke  
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wereldwijd  

#impACT

+15.000
scholieren 

Vanaf het 4e middelbaar 55 EURO
salaris
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YOUCA, YOUth for Change and Action – vroeger 
Zuiddag - is een organisatie voor en door jongeren 
die hen stimuleert om samen te werken aan 
een duurzame en rechtvaardige samenleving. 
Dat doen we door hen bewust te maken rond 
belangrijke maatschappelijke thema’s en door hen te 
ondersteunen in hun engagement. Daarnaast zorgen 
we voor unieke ontmoetingen met impact op het 
culturele, zakelijke en publieke leven. YOUCA is niet 
enkel de YOUCA Action Day, ook doorheen het jaar 
organiseren wij activiteiten door en voor jongeren.

Wat kan de YOUCA Action Day jouw 
bedrijf bieden?

  Steun geëngageerde jongeren wereldwijd
 Met een job geef je geëngageerde jongeren 

de kans om hun engagement waar te maken. 
Bovendien steun je projecten van jongeren die 
meer #impACT willen in Brazilië, de Filipijnen en 
België.

 Jong potentieel over de vloer
 Jouw bedrijf of een nieuw product voorstellen 

aan de consumenten en de werknemers van 
de toekomst? Het kan heel gemakkelijk op 
de YOUCA Action Day. Als sociale organisatie 
of overheid profileer je je bij jonge burgers en 
mogelijke vrijwilligers.

 PR- en persaandacht
 Elk jaar krijgt de YOUCA Action Day heel wat 

persaandacht van nationale en regionale pers. 
Doe er je voordeel mee en grijp die aandacht. 
Wie weet sta jij wel in de spotlights.

  Zet je MVO-beleid om in ACTIE
 Toon de buitenwereld en je medewerkers dat 

je Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
hoog in het vaandel draagt en omzet in actie.Ontdek de nieuwe projecten 

#impACT 
Ook dit jaar gaat de opbrengst naar een groot 
project dat zich afspeelt in Brazilië, België én 
de Filipijnen. De projecten zijn van KIYO ngo, 
een organisatie die inzet op het versterken van 
jongeren. Samen werken we rond de uitdaging 
‘gelijke kansen en non-discriminatie’.  
We zetten in op verbondenheid om te strijden 
tegen verschillende vormen van maatschappe-
lijke uitsluiting (zoals racisme, seksisme,  
uitsluiting van LGBTQI+personen).

Hoe gaat het in zijn werk?
 Registreer je op jobbank.youca.be als 

werkgever. De jobbank is een online tool 
waar we de jongeren, hun leerkrachten  
en de werkgevers met elkaar verbinden. 

 Kies zelf hoeveel jobs je aanbiedt. Per job 
steun je 55 euro voor de projecten.

 Vanaf september beginnen de leerlingen 
te solliciteren en word jij hiervan op de 
hoogte gehouden.

 Jobs zijn mogelijk, ook tijdens corona.  
Net als reguliere werknemers kunnen 
jongeren aan de slag, mits het naleven van 
de geldende coronamaatregelen.

Wie is de organisatie achter de YOUCA Action Day?

Sociale media coördinator

Journalist

Zoom- coördinator

Natuurbeheerder

. . .

Welk jobs kunnen 
leerlingen uitoefenen?

Op de YOUCA Action Day leer je 
potentiële jobstudenten kennen.  
De beste contacteren we nadien.  
Als een bedrijf zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid neemt, dan 
is de YOUCA Action Day een ideaal 
project. Zo krijg je de kans om jouw 
bedrijf op een positieve manier te 
presenteren. 

Wouter Torfs 
CEO Torfs Schoenen
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medewerkers.

Leeftijd van de jongeren
De deelnemende jongeren komen uit het vierde tot en met het 
zevende jaar secundair onderwijs, ze zijn gemiddeld 16 à 17 jaar oud.

Verzekeringen
De school schrijft de YOUCA Action Day in als een extra-
murosactiviteit. Dat betekent dat de verzekering van de school de 
jongere dekt. YOUCA vzw gaat een extra verzekering aan voor  
schade aan toevertrouwde materialen. Je hoeft je dus geen zorgen  
te maken, de leerling is volledig verzekerd.
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Omdat de YOUCA Action Day een extra-murosactiviteit voor een 
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De YOUCA Action Day is niet enkel een belangrijk initiatief 
voor jongeren. Bedrijven hebben er ook baat bij. Jongeren 
vormen immers een bron van voortgang en vernieuwing voor 
organisaties. Kortom, jongeren hebben heel wat potentieel voor 
bedrijven en zijn het talent van de toekomst. 
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Prijs 
Per deelnemende leerling betaal je 55 euro.

Betaling 
De betaling verloopt via de jobbank. Je kan kiezen om meteen te 

betalen of achteraf. Je krijgt altijd een factuur.

Wanneer
Donderdag 21 oktober 2021. Het begin- en einduur kies je zelf.  

Als richtlijn geven wij een gewone werkdag mee, zoals voor andere 

medewerkers.
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De deelnemende jongeren komen uit het vierde tot en met het 
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jongere dekt. YOUCA vzw gaat een extra verzekering aan voor  

schade aan toevertrouwde materialen. Je hoeft je dus geen zorgen  

te maken, de leerling is volledig verzekerd.
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Omdat de YOUCA Action Day een extra-murosactiviteit voor een 

school is, is het niet nodig een Dimona-aangifte te doen. De extra-

murosactiviteit zorgt voor een legale omkadering van de actiedag.  
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De YOUCA Action Day is niet enkel een belangrijk initiatief 

voor jongeren. Bedrijven hebben er ook baat bij. Jongeren 

vormen immers een bron van voortgang en vernieuwing voor 

organisaties. Kortom, jongeren hebben heel wat potentieel voor 

bedrijven en zijn het talent van de toekomst. 
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YOUCA, YOUth for Change and Action – vroeger 
Zuiddag - is een organisatie voor en door jongeren 
die hen stimuleert om samen te werken aan 
een duurzame en rechtvaardige samenleving. 
Dat doen we door hen bewust te maken rond 
belangrijke maatschappelijke thema’s en door hen te 
ondersteunen in hun engagement. Daarnaast zorgen 
we voor unieke ontmoetingen met impact op het 
culturele, zakelijke en publieke leven. YOUCA is niet 
enkel de YOUCA Action Day, ook doorheen het jaar 
organiseren wij activiteiten door en voor jongeren.

Wat kan de YOUCA Action Day jouw 
bedrijf bieden?

  Steun geëngageerde jongeren wereldwijd
 Met een job geef je geëngageerde jongeren 

de kans om hun engagement waar te maken. 
Bovendien steun je projecten van jongeren die 
meer #impACT willen in Brazilië, de Filipijnen en 
België.

 Jong potentieel over de vloer
 Jouw bedrijf of een nieuw product voorstellen 

aan de consumenten en de werknemers van 
de toekomst? Het kan heel gemakkelijk op 
de YOUCA Action Day. Als sociale organisatie 
of overheid profileer je je bij jonge burgers en 
mogelijke vrijwilligers.

 PR- en persaandacht
 Elk jaar krijgt de YOUCA Action Day heel wat 

persaandacht van nationale en regionale pers. 
Doe er je voordeel mee en grijp die aandacht. 
Wie weet sta jij wel in de spotlights.

  Zet je MVO-beleid om in ACTIE
 Toon de buitenwereld en je medewerkers dat 

je Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
hoog in het vaandel draagt en omzet in actie.Ontdek de nieuwe projecten 

#impACT 
Ook dit jaar gaat de opbrengst naar een groot 
project dat zich afspeelt in Brazilië, België én 
de Filipijnen. De projecten zijn van KIYO ngo, 
een organisatie die inzet op het versterken van 
jongeren. Samen werken we rond de uitdaging 
‘gelijke kansen en non-discriminatie’.  
We zetten in op verbondenheid om te strijden 
tegen verschillende vormen van maatschappe-
lijke uitsluiting (zoals racisme, seksisme,  
uitsluiting van LGBTQI+personen).

Hoe gaat het in zijn werk?
 Registreer je op jobbank.youca.be als 

werkgever. De jobbank is een online tool 
waar we de jongeren, hun leerkrachten  
en de werkgevers met elkaar verbinden. 

 Kies zelf hoeveel jobs je aanbiedt. Per job 
steun je 55 euro voor de projecten.

 Vanaf september beginnen de leerlingen 
te solliciteren en word jij hiervan op de 
hoogte gehouden.

 Jobs zijn mogelijk, ook tijdens corona.  
Net als reguliere werknemers kunnen 
jongeren aan de slag, mits het naleven van 
de geldende coronamaatregelen.

Wie is de organisatie achter de YOUCA Action Day?

Sociale media coördinator

Journalist

Zoom- coördinator

Natuurbeheerder

. . .

Welk jobs kunnen 
leerlingen uitoefenen?

Op de YOUCA Action Day leer je 
potentiële jobstudenten kennen.  
De beste contacteren we nadien.  
Als een bedrijf zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid neemt, dan 
is de YOUCA Action Day een ideaal 
project. Zo krijg je de kans om jouw 
bedrijf op een positieve manier te 
presenteren. 

Wouter Torfs 
CEO Torfs Schoenen
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INFORMATIEF

Consumenten vragen steeds meer infor-
matie over het vlees dat je verkoopt in je 
toonbank. Als ambachtelijke beenhouwer 
moet je kunnen antwoorden op vragen 
als: Waar komt ons vlees vandaan? Is 
vlees nu gezond of niet? Is het waar dat 
vlees zo’n grote impact op het milieu 
heeft? Krijg je kanker van vlees? etc

Om u beter te wapenen tegen klanten die 
vlees afbreken of om de juiste antwoor-
den te hebben op vragen van verontruste 
klanten organiseren wij in samenwerking 
met MEAT EXPO en met FENAVIAN op 
woensdag 29 september DE DAG VAN 
HET VLEES.

Frédéric Leroy, de voorzitter van de aca-
demische vereniging Belgian Association 
of Meat Science and Technology (BAMST) 
en professor Voedingsbiotechnologie aan 
de VUB zal u, in een duidelijke uiteenzet-
ting, wetenschappelijk onderbouwde 
argumenten geven waarmee u in uw win-
kel aan de slag kan.

Fenavian en de Landsbond der Been-
houwers nodigen u gratis uit op onze DAG 
VAN HET VLEES op woensdag 29 sep-
tember om 10 uur. Na de uiteenzetting 
nodigen wij u uit voor een hapje en 
drankje waarna u gratis de beurs kan 
bezoeken.

PROGRAMMA
10u: Onthaal
10u30-12u00: uiteenzetting
12u00 – 13u00: hapje en drankje
Vanaf 13u: beursbezoek

Hou 29 september alvast vrij!
Inschrijven is verplicht en kan door een-
voudigweg onderstaande inschrijfstrook 
te mailen voor 15/8/2021 naar 
carine.vos@landsbondbeenhouwers.be.

INVULSTROOK VOOR GRATIS DEELNAME AAN 
DE DAG VAN HET VLEES OP WOENSDAG 29 SEPTEMBER 2021 

terug mailen naar carine.vos@landsbond-beenhouwers.be of faxen naar 02/736 64 93

Naam::............................................................................. ...........................Voornaam:  ..................................................................................................................  

Straat + nr: .........................................................................................................................................................................................................................................

Gemeente + postnummer:  ..........................................................................................................................................................................................................

Lid van de slagersbond van: ........................................................................................................................................................................................................

Neemt gratis deel aan DE DAG VAN HET VLEES op woensdag 29 september 2021 met …..... personen.

Datum ..................................................................................................................................................................................................................................................

Handtekening: ...................................................................................................................................................................................................................................

FENAVIAN & DE KONINKLIJKE 
LANDSBOND DER 
BEENHOUWERS NODIGEN U 
UIT OP DE DAG VAN HET 
VLEES OP 29 SEPTEMBER 2021

UITNODIGING

De Europese wetgeving over dierlijke bijproducten verbiedt de 
verwijdering van dierlijke bijproducten via de afvalstromen. 
Vast dierlijk materiaal mag niet worden vermalen, geweekt, op 
andere wijze verwerkt of onder druk gezet om het Samen met 
het afvalwater te verwijderen. 

Daarenboven is de regionale wetgeving voor lozingsnormen 
van afvalwater van toepassing.

Bij de voorbehandeling van afvalwater worden volgende regels 
nageleefd:

BIJ BEDRIJVEN WAAR CATEGORIE 1 EN 2 VRIJKOMT OF VER-
WERKT WORDT
Deze bedrijven zijn door de verordening niet verplicht om een 
zeefsysteem te plaatsen voor het afvalwaterafvoersysteem. De 
verordening verbiedt echter wel de verwijdering van dierlijke bij-
producten via de afvalwaterstroom. 

Daarenboven legt de regionale wetgeving het verbod op van 
lozing van partikels groter dan 10mm in de riolering. Deze wet-
geving beperkt eveneens de concentratie van zwevende stoffen 
in oppervlakte wateren. 

Om aan deze bepalingen te voldoen is het plaatsen van een zeef 
wenselijk. 

Een zeef met maaswijdte van maximaal 10 mm geplaatst voor 
de vetput, vermijdt dat 'zwevende' stoffen die groter zijn dan 10 
mm in het afvalwater terecht komen. 

Het materiaal dat op de zeef achterblijft en nog niet is bedorven, 
gecontamineerd met reinigingsmiddelen, biociden of andere 
chemische stoffen, is categorie 3-materiaal. Dit mag samen met 
het overige categorie 3-materiaal afgevoerd worden. Dit materi-
aal wordt opgehaald door een erkende of geregistreerde opha-
ler van categorie 3-materiaal. Bij bederf of contaminatie wordt 
dit categorie 2-materiaal. 

Beide fracties kunnen samen met het restafval worden afge-
voerd, indien het om kleine hoeveelheden gaat en indien de 
bevoegde overheid dit toelaat. 

Indien geen zeef werd geplaatst of het zeefsysteem bevindt zich 
na de vetput, wordt al het materiaal in de vetput beschouwd als 

categorie 2-materiaal omwille van bederf en contaminatie met 
reinigingsmiddelen of andere verontreinigingen. In dit geval 
gebeurt het ledigen van de vetput door een erkende of geregis-
treerde ophaler van categorie 2-materiaal. 

Vetputmateriaal dat zich na een zeef heeft opgehoopt zal niet 
als dierlijk bijproduct beschouwd worden. Dit materiaal valt bij-
gevolg niet meer onder het toepassingsgebied van de verorde-
ning dierlijke bijproducten, maar wel onder de bepalingen van 
de afvalstoffenwetgeving(*)

BIJ BEDRIJVEN WAAR CATEGORIE 3 VRIJKOMT OF VER-
WERKT WORDT
Categorie 1-verwerkingsbedrijven, bedrijfsruimten waar gespe-
cificeerd risicomateriaal wordt verwijderd, slachthuizen en 
categorie 2-verwerkingsbedrijven moeten als eerste fase in hun 
afvalwaterbehandeling beschikken over een voorbehandelings-
proces voor het opvangen en verzamelen van dierlijk materiaal. 
De apparatuur voor het voorbehandelingsproces bestaat uit 
sifons of zeven met een poriegrootte of maaswijdte van maxi-
maal 6 mm die vaste deeltjes in het afvalwater tegenhouden. 

Indien een dergelijk zeefsysteem voor de vetput geplaatst 
wordt, wordt het afval dat op de zeef achterblijft beschouwd 
als categorie 1- of categorie 2-materiaal voor respectievelijk 
bedrijven die categorie 1- of categorie 2-materiaal verwerken. 
Het materiaal wordt opgehaald door een erkende of geregis-
treerde ophaler van respectievelijk categorie 1- of categorie 
2-materiaal. 

Indien er een zeefsysteem na de vetput geplaatst wordt, is het 
materiaal in de vetput respectievelijk categorie 1- of categorie 
2-materiaal. In dit geval moet het ledigen van de vetput 
gebeuren door een erkende of geregistreerde ophaler van res-
pectievelijk categorie 1- of categorie 2-materiaal. 

Na het plaatsen van een zeef zijn onder andere vetputmateri-
aal, flotatievet en slib van een waterzuiveringsinstallatie geen 
dierlijk bijproduct. Dit materiaal valt niet meer onder het toe-
passingsgebied van de verordening dierlijke bijproducten, maar 
wel onder de bepalingen van de afvalstoffenwetgeving (*).

(*) Afvalstoffenwetgeving: regels die van toepassing zijn In het 
gewest waar uw beenhouwerij gevestigd is.

Dierlijke bijproducten
in afvalwater

OPLEIDING
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Bij het reinigen van de vloer van het atelier ontstaat er restafval van dierlijke oorsprong dat zich opstapelt In het 
afvoerputje. Met welke afvalstromen mag dit meegegeven worden ? 
Is dit met het restafval of moet het In de bak met het dierlijk afval? 

Hieronder vindt u de nota dienaangaande zoals gepubliceerd op de website van het FAVV. 
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Showroom en burelen:
Brusselsesteenweg 121, 1980 Zemst

015 63 04 53 - 0475 36 14 21
www.hygitop.be

Isotherme constructies
Vloeistofdichte PVC vloeren
Montages én bouwpakketten
Aanrijbeveiliging
Inox toepassingen
Elektriciteit en verlichting
Deuren en snelroldeuren (ook automatisatie)Deuren en snelroldeuren (ook automatisatie)

Haccp hygiënische wand- en plafondbekleding

Als het mooi, hygiënisch en TOP mag zijn!

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

VLOEIBARE ROUX  
APOLLO PROFESSIONAL 

Gewicht: 2 kg 
JX08455-01 

 
Gebruik: Max. 100g/kg eindproduct

 √ Palmolievrij
 √ Glutenvrij
 √ Allergenenvrij

Apollo Professional

Vloeibare Roux
Deze unieke binder is vrij van palmolie, gluten én allergenen. Dankzij de vloeibare 
structuur is de roux makkelijk inzetbaar en oplosbaar. Je kan dus rekenen op een 
optimale, instant binding in alle omstandigheden. De vloeibare roux verliest 
bovendien geen structuur bij het invriezen of vacuumbereiden bij een temperatuur 
hoger dan 90°C.  
Bereiding: Breng uw saus, soep of bereiding aan de kook, voeg de vloeibare roux toe 
en laat 3 à 5 minuten doorkoken. 

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

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

OP ZOEK NAAR 
EEN BEENHOUWER ?
REKEN OP ONZE EXPERTISE !

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

INFORMATIEF

"De verbetering van het pensioen van zelfstandigen is een van 
mijn belangrijkste projecten", aldus minister Clarinval. "Ik ben 
blij dat dit wetsontwerp vandaag in de commissie werd goed-
gekeurd. Het beoogt een verouderde rekenmethode te corrige-
ren en maakt een einde aan de ongelijke behandeling van zelf-
standigen werkers en werknemers in loondienst."

Bijna 40 jaar geleden, in 1984, werd bij de berekening van het 
pensioen van zelfstandigen een correctiecoëfficiënt ingevoerd 
om rekening te houden met hun lagere bijdrage aan de finan-
ciering van het systeem in vergelijking met werknemers. In de 
loop der jaren werd dit coëfficiënt stapsgewijs aangepast.
De werkzaamheden van het Algemeen Beheerscomité voor het 
Sociaal Statuut van de zelfstandigen hebben echter geleid tot 
de conclusie dat - als rekening wordt gehouden met zowel de 
wettelijke bijdragepercentages van de zelfstandigen en de 
werknemers als met de werkelijke bijdrage-inspanning van de 
zelfstandigen en de werknemers (met inbegrip  de gelijkgestel-
de periodes) - hun respectieve bijdragen nagenoeg gelijkwaar-
dig zijn geworden. Het was dan ook hoogtijd om een einde te 
maken aan deze oneerlijke verschillen in de berekeningswijze.
Vandaag heeft de commissie Sociale Zaken gestemd over het 
wetsontwerp dat de afschaffing van deze coëfficiënt vanaf 
januari 2021 mogelijk maakt.

David Clarinval is verheugd over de stem-
ming in commissie over twee
maatregelen die de pensioenen 
van zelfstandigen verhogen

Deze namiddag stemde de commissie Sociale zaken over het wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen 
betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft de berekening van het 

proportioneel pensioen. In dit ontwerp zijn er twee initiatieven, van de minister van Zelfstandigen en kmo's, 
David Clarinval, die het mogelijk maken de berekeningswijze van het pensioen van zelfstandigen aanzienlijk te 

verbeteren. De eerste maakt een einde aan de correctiecoëfficiënt die het ontvangen bedrag met een derde 
vermindert ten opzichte van het pensioen van een werknemer. De tweede verhoogt het inkomensplafond dat 

bij deze berekening in aanmerking wordt genomen.

In de praktijk betekent dit dat de huidige vermindering van 31% 
op hun pensioen vanaf volgend jaar voor elk loopbaanjaar na 
31 december 2020 wordt afgeschaft voor het rustpensioen 
(maar ook voor het overlevingspensioen en de overbruggings-
uitkering), ten vroegste met ingang van 1 januari 2022. Deze 
afschaffing geldt voor de loopbaanjaren vanaf 2021.

Extra pensioen
Voor een zelfstandige met een inkomen van 30.000 euro zou 
de afschaffing van de correctiecoëfficiënt voor een loopbaan-
jaar resulteren in ten minste 123,38 euro aan extra pensioen-
rechten op jaarbasis. Voor een volledige loopbaan van 45 jaar 
na de hervorming betekent dit 5.552,10 (123,38 X 45) euro 
meer op jaarbasis voor een zelfstandige wiens pensioen theo-
retisch elk jaar wordt berekend op een inkomen van 30.000 
euro.

Dit wetsontwerp maakt het eveneens mogelijk het maximum-
bedrag aan inkomsten dat in aanmerking wordt genomen voor 
de berekening van het zelfstandigenpensioen met 2,38 % te 
verhogen. Dit bedrag zal elk jaar tussen nu en 2024 verder 
worden verhoogd tot een totale stijging van 9,86% ten opzich-
te van vandaag. De effecten van de indexering zullen hier ook 
aan worden toegevoegd.
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ONLINE VOORJAARSINFOAVONDEN
WAT WIJZIGT ER ?
Helaas kunnen ook dit jaar de voorjaars-
infoavonden niet live doorgaan. Daarom 
organiseren wij op 7 en 10 juni 2021 twee 
online infoavonden.

De avonden starten om 20 uur en u kan 
inloggen via www.bb-bb.be, doorklikken 
naar voorjaarsinfoavonden Landsbond. 

PROGRAMMA
 ¬ Info aangaande de werking van de 

Landsbond en de aankomende vakwed-
strijden (door voorzitter Ivan Claeys)

 ¬ Hoe vergroot ik mijn omzet door goede 
onlinecommunicatie en het gebruik van 
moderne tools (door Edenred)

 ¬ Presentatie Duroc d'Olives

Tot dan. 
Ivan Claeys, voorzitter.



Het overlegcomité van 11 mei bevestigde waar we met zijn allen op wachtten, en wat iedereen verwachtte: méér 
contacten en méér vrijheid. Zo kwam ook de officiële toestemming om beurzen te organiseren vanaf 30 juli. Zeer 
goed nieuws dus voor alle najaarsbeurzen van 2021 die bij deze definitief bekrachtigd zijn! Concreet betekent dit 

dat Meat Expo doorgaat zoals gepland, van 26 september tot 29 september 2021. Gelijktijdig vinden in Kortrijk Xpo 
ook de bakkersbeurs Broodway en de delicatessenbeurs Taste of Tavola plaats. In totaal betekent dit maar liefst 

50.000m² nieuwe inspiratie en verfrissende ideeën. Het is verlangend uitkijken naar dit unieke moment waarop we 
elkaar weer zullen ontmoeten! 

De exitstrategie plaatst beurzen opnieuw 
onder het handelsprotocol net zoals retail, 
slagerijen, bakkerijen, winkelcentra, enz. Dit 
is dus niét hetzelfde protocol als voor evene-
menten (o.a. festivals), waardoor beurzen 
hun normale bezoekersvolume kunnen aan-
houden. En op de standen is er géén beper-
king van aantal bezoekers van toepassing. 
Degustaties van de producten op de beurs 
en catering zijn ook zeker toegelaten. Het 
allerbelangrijkste nieuws is dat iedereen uit 
de sector elkaar weer live kan ontmoeten 
vanaf het najaar van 2021. Bij zowel expo-
santen als bezoekers is de ‘goesting’ bijzon-
der groot om elkaar terug fysiek te ontmoe-
ten en zaken te doen. Zo worden Meat Expo, 
Broodway & Taste of Tavola het eerste grote 
ontmoetingsmoment uit de sector. Het 
wordt ongetwijfeld een blij weerzien na een 
lange periode. 
Wat valt er te ontdekken? Met Meat Expo, en 
daarnaast de bakkersbeurs Broodway en – 
nieuw in 2021 – ook een unieke selectie van 
hoogwaardige delicatessen op Taste of 
Tavola, is in Kortrijk Xpo maar liefst 50.000m² 
aan inspiratie & nieuwigheden te vinden. Met 

nog 4 maanden te gaan, zijn nu al 265 bedrij-
ven aangemeld. Heel wat vertrouwde leveran-
ciers en trouwe exposanten van Meat Expo 
zijn ook deze editie van de partij. Zij stellen 
producten, materialen en uitrusting voor 
waarmee de slager/traiteur morgen het ver-
schil maakt. En uiteraard zijn er ook tal van 
bedrijven voor het eerst op de vakbeurs aan-
wezig, zodat ook trouwe bezoekers van Meat 
Expo mogen rekenen op heel wat nieuwe 
ontdekkingen. Ontdek de exposanten op 
www.meatexpo.be
Op Meat Expo staat het slagersvak traditie-
getrouw in het middelpunt van de belang-
stelling. De Eurobeef Vakwedstrijden en 
Junior-Cup kennen al een zeer lange traditie, 
en zullen in september al voor de 10e keer 
op Meat Expo plaatsvinden. Voor iedereen in 
het vak is dit telkens weer een indrukwek-
kend spektakel met de jurering op zondag 
26/9 en de doorlopende expositie van hon-
derden ambachtelijk vervaardigde produc-
ten. Voor elke deelnemer levert de wedstrijd 
bijzonder waardevolle inzichten op en een 
prachtige promotie voor hun ambachtelijke 
producten. 

Ook de Officiële Meesterschapswedstrijd 
voor de ‘Beste Slager van België’ staat 
opnieuw op het programma. De winnaars 
van deze prestigieuze wedstrijd ontvangen 
persoonlijk van de Minister van Middenstand 
hun diploma en kenteken. 
Inschrijven voor de vakwedstrijden kan nog 
tot 15 juni via het inschrijvingsformulier op 
www.meatexpo.be of op www.bb-bb.be 
En verder op het programma: het Gouden 
Mes, de demo’s van de youngsters van de 
Belgische slagersscholen, de Dag van het 
Vlees, enz…. 
Voor het volledige programma en alle prakti-
sche info: www.meatexpo.be 

Slagers bezoeken Meat Expo gratis na 
registratie op www.meatexpo.be met code 
724. Bezoekers van Meat Expo hebben ook 
gratis toegang tot Broodway & Taste of 
Tavola. 
Info: Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 
8500 Kortrijk
T 056 24 11 11 - meatexpo@kortrijkxpo.com
www.meatexpo.be - Facebook: MeatExpo
Instagram: meat.expo 

Eindelijk zien we elkaar weer!

DOORNIKSESTEENWEG 216, 8500 KORTRIJK ∙ T 056 24 11 11 ∙ MEATEXPO@KORTRIJKXPO.COM ∙    MEATEXPO ∙     MEAT.EXPO

WWW.MEATEXPO.BE

50.000M2 MET NIEUWE INSPIRATIE & FRISSE IDEEËN. VAKMANSCHAP met de Eurobeef Vakwedstrijden, 
Meesterschapswedstrijd, Junior-Cup, Gouden Mes, demo’s door de slagersleerlingen, Innovation Awards, Dag van 
het Vlees,... Bezoek ook de bakkersbeurs Broodway en de delicatessenbeurs Taste of Tavola. En natuurlijk vol 
AMBIANCE & GEZELLIGHEID.

Programma 
www.meatexpo.be

Partner 

FIER OP MIJN VAK   •
   F

IE
R  

OP
 MIJN VAK   •   

26-27-28-29 
SEPTEMBER 2021

KORTRIJK XPO

EINDELIJK ZIEN WE ELKAAR WEER!

Vooraf registreren via www.meatexpo.be

GRATIS BEZOEKEn met  code 724 zo: 10.00 - 19.00
ma-di-woe: 11.00 - 19:00

KXPO_meatexpo_Belgische Beenhouwerij 220x297_NL.indd   1KXPO_meatexpo_Belgische Beenhouwerij 220x297_NL.indd   1 18/05/2021   13:5118/05/2021   13:51

Beste leden,

Op zondag 26 september 2021 staan de vakwedstrijden EUROBEEF, JUNIORCUP & MEESTERSCHAPWEDSTRIJD met stip genoteerd 
in onze agenda’s. Onze juryleden staan paraat om de producten op hun waarde te schatten en punten te geven.

Vergeet niet u in te schrijven voor 15 juni aanstaande. De reglementen en info kan u nog eens nalezen in dit vaktijdschrift en op onze 
website www.bb-bb.be doorklikken naar EUROBEEF.

Beenhouwers die nog vragen hebben kunnen deelnemen aan de online infoavonden die we organiseren 
op 31 mei en 3 juni (om 20u) of hun vragen stellen via carine.vos@landsbond-beenhouwers.be.

Ik kijk er echt naar uit om jullie te ontmoeten op de vakwedstrijden.

Veel succes!
Carine

VAKWEDSTRIJDEN EUROBEEF, JUNIORCUP 
& MEESTERSCHAPWEDSTRIJD in aantocht

VERGEET 

NIET OM OP 

TIJD IN TE 

SCHRIJVEN!!!!!

 DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ | 29



REGLEMENT

1. INRICHTING EN DOEL
Ter gelegenheid van de slagersvakbeurs Meat Expo 2021 richt de 
Koninklijke Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en 
Traiteurs van België, op voordracht van de Minister van KMO en 
zelfstandigen, de officiële Meesterschapwedstrijd voor 
BEENHOUWERS in. 
Deze wedstrijd bekroont de beste beoefenaar in het beroep van 
BEENHOUWER. 

2. DATUM VAN DE VAKWEDSTRIJD 
De officiële Meesterschapwedstrijd 2021 zal plaatsvinden op 
zondag 26 september 2021 in de hiervoor speciaal voorbehou-
den ruimte. 

3. KANDIDAATSTELLING 
De officiële Meesterschapwedstrijd voor beenhouwers is gericht 
tot alle natuurlijke personen die op het Belgisch grondgebied 
een activiteit uitoefenen welke het voorwerp uitmaakt van de 
Officiële Meesterschapwedstrijd voor Beenhouwers en die hetzij 
als zelfstandige op regelmatige wijze zijn ingeschreven in de 
Kruispuntbank der ondernemingen en in regel zijn met de fiscale 
en sociale verplichtingen, hetzij gemachtigde zijn van een kleine 
of middelgrote handels- of ambachtsonderneming die op regel-
matige wijze is ingeschreven in de kruispuntbank der onderne-
mingen en in regel is met haar fiscale en sociale verplichtingen. 

4. INSCHRIJVINGSRECHT
Het inschrijvingsrecht voor leden van de Landsbond der 
Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België bedraagt per 
product 40,00 EUR (BTW NIET inbegrepen). Dit inschrijvings-
recht wordt door Kortrijk Xpo (in opdracht van de organisatie 
Meat Expo) aan de onderneming aangerekend. 
Bij deelname met meer dan 4 producten betaalt u vanaf het 5de 
product 25,00 EUR (BTW NIET inbegrepen). Deelnemende zelf-
standige beenhouwers of gemachtigde van een KMO die geen 
lid zijn van de Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en 
Traiteurs van België betalen per product 45,00 EUR. (BTW NIET 
inbegrepen).Bij deelname met meer dan 4 producten als niet-lid 
betaalt u vanaf het 5de product 30 EUR (BTW NIET inbegrepen).
Het inschrijvingsrecht is 100% fiscaal aftrekbaar. 
Het inschrijvingsrecht is betaalbaar op het ogenblik van ont-
vangst van de factuur vanwege Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 
216, 8500 Kortrijk, door overschrijving op een bankrekening van 
Kortrijk Xpo, met vermelding van het factuurnummer en van de 
naam van de deelnemer. Bij eventuele niet-deelname wordt dit 
inschrijvingsgeld NIET TERUGBETAALD. 

5. INSCHRIJVING
De deelnemers schrijven rechtstreeks in, door middel van het 
inschrijvingsformulier, waarop zij ook de benaming van de 
product(en) dienen te vermelden. De producten mogen 
UITSLUITEND worden ingezonden op naam van de deelnemer, 
dus onder geen enkele voorwaarde op firmanaam. Het is dus 

mogelijk om verschillende namen van bereiders van producten 
op 1 adres door te geven. Iedere deelnemer ontvangt een bewijs 
van inschrijving.
Begin september ontvangen de deelnemers, voor zoverre de 
facturen werden voldaan: 
1. de nodige deelnemingsdocumenten 
2. de kaartjes, die zij aan de schotel(s) en/of product(en) moeten 
hechten 
3. praktische richtlijnen 

De uiterste inschrijvingsdatum is 15 JUNI 2021.

6. opgaven
Rubriek 1:  Ambachtelijke kookham beperkt tot gehele kook-

ham met been, zijnde schenkel en boegpijp 
Rubriek 2:  Ambachtelijke rauwe beenham: rauwe ham, met 

been, zijnde schenkel of boegpijp, met of zonder 
heupstuk, al dan niet gerookt.

Rubriek 3:  Salami met diameter van minstens 75 mm of meer 
– in kunst-of natuurdarm, vlees van alle diersoorten 
is toegestaan. 

Rubriek 4:  Parijse worst met een diameter van minstens 75 
mm of meer en met niet gemalen stukken vlees van 
minimum 1cm x 1cm. In kunst-of natuurdarm, vlees 
van alle diersoorten is toegestaan. 

SPECIFICATIES bij de producten die mogen ingediend worden: 
1. Gekookte beenham 

 ¬ soort vlees varkensham ( geen andere soorten reden moeilijk 
vergelijkbaar ) 

 ¬ volledige ham met been, schenkel en bil mergpijp. Het pro-
duct mag niet aangesneden zijn en er mogen geen stukken 
weggelaten worden (vb Coburg snit) 

 ¬ mag aan de buitenkant afgewerkt zijn met kruiden en of 
gebakken zijn als afwerking 

 ¬ mag op geen enkele manier aangesneden of doorgesneden 
zijn dus een volledige ham 

2. Ambachtelijke rauwe beenham
 ¬ soort vlees varkensham (geen lam, wild enz om reden dat je 

de producten moeilijk te vergelijken zijn) 
 ¬ gedroogd met been, schenkel en bil mergpijp met of zonder 

heupstuk 
 ¬ schaambeen mag eruit maar hoeft niet; product mag op geen 

enkele manier aangesneden of doorgesneden worden. Het 
moet een ganse ham zijn 

 ¬ mag aan de buitenkant afgewerkt zijn met kruiden vb peper 
enz 

3. Salami 
 ¬ Hier mogen alle soorten vlees gebruikt worden vb rund, var-

ken, paard, gevogelte, lam enz 
 ¬ darmkaliber moet minstens 75 mm zijn 
 ¬ * mag aan de buitenkant afgewerkt zijn met kruiden vb peper 

enz 
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 ¬ mag binnenin een garnituur gebruikt worden vb peperbollen 
paprika enz 

 ¬ mag onder geen enkel manier aangesneden of doorgesneden 
zijn 

4 Parijse worst 
 ¬ een kookworst met een samenstelling van fijne deeg en grote 

stukken. 
 ¬ de korrel mag niet gemalen zijn 
 ¬ de stukken moeten minimum 1 cm op 1 cm groot zijn
 ¬ darmkaliber moet minstens 75 mm zijn 
 ¬ er mag een natuurdarm gebruikt worden zoals het runder 

zakeind maar ook hier geld de 75 mm norm *mag aan de 
buitenkant afgewerkt zijn 

 ¬ er mag binnenin garnituur gebruikt worden vb mosterdzaad, 
groene peper, paprika enz 

 ¬ mag niet aangesneden of doorgesneden zijn.

Alle producten moeten voldoen aan de eisen van de huidige 
geldende Belgische wetgeving. Zij moeten door de deelnemers 
persoonlijk vervaardigd zijn. De producten blijven eigendom van 
de deelnemers, voor zover zij worden afgehaald binnen de vast-
gestelde termijn. Producten die niet tijdig opgehaald worden, 
worden eigendom van de organisatie en gaan naar liefdadig-
heidsinstellingen uit de regio. 
De vleesproducten moeten als een volledig product aangebo-
den worden, dus NIET AANGESNEDEN. 

7. AANTAL INZENDINGEN
Om aanspraak te maken op de titel van Beste Beenhouwer moet 
er deelgenomen worden in de 4 rubrieken met maximum 8 pro-
ducten per rubriek. De deelnemer kan tevens opteren om deel te 
nemen in 1 of meerdere rubrieken om een ereprijs te winnen. 

8. BEOORDELING
De jury is samengesteld uit een afgevaardigde van de minister, 
een afgevaardigde van de Hoge Raad van de Zelfstandigen en 
KMO en juryleden uit de beroepsvereniging en het slagersonder-
wijs, aangewezen door de minister op voordracht van het inrich-
tende comité. 
Een onafhankelijke commissaris volgt permanent de jurywerk-
zaamheden en waakt over het regelmatig verloop van de wed-
strijd. De werkzaamheden van de jury’s worden gecoördineerd 
door een voorzitter. 
In geval van twijfel of voor alle punten die niet zouden voorzien 
zijn in het Reglement, zal de voorzitter soeverein beslissen. 
De producten komen pas bij de jury’s nadat zij volledig anoniem 
zijn gemaakt (geen decoratie van de producten met herken-
ningstekens, enz…) en nadat zij zijn gecontroleerd op hun con-
formiteit met de geldende wetgeving en met het reglement. 
Bij inbreuk op het reglement van de Officiële Meesterschap-
wedstrijd voor Beenhouwers of op de terzake geldende wetge-
ving wordt de inzending afgewezen en wordt zij niet beoordeeld 
door de jury. De afwijzing wordt vastgesteld door de voorzitter 
van de jury. Elk jurylid quoteert volledig zelfstandig. 

DOOR ZIJN DEELNAME AANVAARDT DE KANDIDAAT DE 
BESLISSING VAN DE JURY. 

9. BEOORDELINGSNORMEN
a) van de vakjury’s rubriek 1,2,3 en 4. 

- uitzicht uitwending ............................................................ 100 punten
- uitzicht aangesneden ........................................................ 100 punten 
- samenstelling (keuze vlees en hulpstoffen, verhoudingen, eventu-
ele aanwezigheid van ongewenste bestanddelen, binding, beet)
..................................................................................................... 100 punten
- smaak ....................................................................................  100 punten 
- geur ......................................................................................... 100 punten 
 TOTAAL: 500 punten

10. PRIJZEN EN ONDERSCHEIDINGEN
Door de minister van K.M.O.’s en Zelfstandigen wordt in rangor-
de aan de 5 best geklasseerde deelnemers op basis van het 
puntentotaal de officiële titel van respectievelijk eerste, tweede, 
derde beenhouwer van België 2021 toegekend. De vierde en 
vijfde beste beenhouwers van de competitie krijgen de titel van 
finalist. In elke opgave komt ingeval van meerdere inzendingen 
de beste uitslag in aanmerking. De titels worden dus toegekend 
na optelling van de beste uitslagen in de 4 opgaven. 
Daarnaast kan er een ereprijs gewonnen worden in één der 
rubrieken. De hoogste score binnen deze categorie wint de ere-
prijs. 

11. AFLEVEREN EN AFHALEN VAN DE PRODUCTEN 
a) Afleveren van de producten Zondag 26 september 2021: van 
7u tot 9u 30. 
De deelnemer zorgt ervoor, dat hij op de dag van zijn deelname, 
tijdens de daarvoor voorziene uren, zijn product(en) ter plaatse 
brengt, de exacte locatie voor afleveren van de producten op de 
campus van Kortrijk Xpo wordt meegedeeld in de bevestiging 
van uw deelname. 
Producten die ingediend worden na deze voorziene uren, wor-
den afgewezen en worden niet beoordeeld door de jury. Bij het 
afleveren van de producten ontvangt de deelnemer een ont-
vangstbewijs dat moet voorgelegd worden bij afhaling. 

b) Afhalen van de producten 
De producten mogen afgehaald worden woensdag 29 septem-
ber 2021 van 19u30 tot 20u00 .

De producten kunnen worden meegenomen door de deelne-
mers maar zijn niet meer geschikt voor menselijke consumptie. 
Niet afgehaalde producten worden, met het presentatiemate-
riaal, geschonken aan een liefdadigheidsinstelling. 

12. PRESENTATIE
Er wordt een speciale tentoonstellingsruimte voorzien. De eta-
lage en de presentatie van de inzendingen gebeuren volledig 
door de inrichters, in samenwerking met ervaren vakmensen en 
specialisten. Elk product draagt een kaartje met daarop de naam 
van het product, de naam en de woonplaats van de deelnemer 
en de behaalde onderscheiding. De organisatoren behouden 
zich het recht voor bepaalde inzendingen niet tentoon te stellen. 
De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor beschadigde of 
verloren producten en/of versiering. 

13. PRIJSUITREIKING OFFICIELE MEESTERSCHAPWEDSTRIJD 
BEENHOUWERS 2021
De deelnemers aan de officiële Meesterschapwedstrijd 2021 
worden uitgenodigd om hun officiële erkenning in ontvangst te 
nemen op dinsdag 28 september 2021 om 18 uur in het Meeting 
Center Gruzenberg van Kortrijk Xpo. Inschrijving is vereist.
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EUROBEEF 2021 

Meat Expo, P/a Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk
EUROBEEF@KORTIJKXPO.COM

REGLEMENT

1. INRICHTING EN DOEL
Ter gelegenheid van Meat Expo 2021 organiseert Meat Expo, 
onder de auspiciën en met de medewerking van de Koninklijke 
Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van 
België, de Nationale Vakwedstrijden EUROBEEF 2021 met als 
doel het vakmanschap, de specialisatie en de creativiteit van de 
Belgische slager, spekslager en traiteur te bevestigen en te sti-
muleren in een vakwedstrijd met een hoge promotionele uitstra-
ling.

2. DATA VAN DE VAKWEDSTRIJDEN
De Nationale Vakwedstrijden EUROBEEF 2021 en de JUNIOR-
CUP 2021 (voor leerlingen) zullen plaatsvinden op zondag 26 
SEPTEMBER 2021.

3. DEELNAME 
Alle gevestigde zelfstandige beenhouwers, spekslagers & trai-
teurs, hun echtgenote/partner en hun in het bedrijf tewerkge-
stelde familieleden en personeel kunnen aan de Nationale 
Vakwedstrijden EUROBEEF 2021 deelnemen.

4. INSCHRIJVINGSRECHT
Het inschrijvingsrecht voor leden van de Koninklijke Landsbond 
der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België bedraagt 
per schotel of per product 40 euro (BTW niet inbegrepen). Dit 
inschrij-vingsrecht wordt door Kortrijk Xpo (in opdracht van de 
organisatie Meat Expo) aan de onderneming aangerekend. Bij 
deelname met meer dan 4 producten betaalt u vanaf het 5° 
product 25 euro (BTW niet inbegrepen).

Deelnemende zelfstandige slagers die geen lid zijn van de 
Koninklijke Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en 
Traiteurs van België betalen per schotel of per product 45 euro 
(BTW niet inbegrepen). Bij deelname met meer dan 4 producten 
als niet-lid betaalt u vanaf het 5e product 30 euro (BTW niet 
inbegrepen). 

Het inschrijvingsrecht is 100% fiscaal aftrekbaar.

Het inschrijvingsrecht is betaalbaar op het ogenblik van ont-
vangst van de factuur van Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 
8500 Kortrijk, door overschrijving op een bankrekening van 
Kortrijk Xpo, met vermelding van het factuurnummer en van de 
naam van de deelnemer. Bij eventuele niet-deelname wordt dit 
inschrijvingsgeld NIET TERUGBETAALD. 

De deelnemer ontvangt binnen de 8 dagen na betaling een 
bevestiging van inschrijving van Meat Expo. Indien u dit bericht 
niet ontvangt dient u zelf binnen de 8 dagen contact op te 
nemen met Meat Expo.

5. INSCHRIJVING
De deelnemers schrijven rechtstreeks in, door middel van het 
inschrijvingsformulier, waarop zij ook de correcte benaming van 
de schotel(s) en/of product(en) dienen te vermelden.

De producten kunnen UITSLUITEND worden ingezonden op 
naam van de deelnemer, dus onder geen enkele voorwaarde op 
de firmanaam. Het is dus mogelijk om verschillende namen van 
bereiders van producten op 1 adres door te geven.

Begin AUGUSTUS ontvangen de deelnemers, voor zoverre de 
facturen werden voldaan:
1. de nodige deelnemingsdocumenten
2. de kaartjes, die zij aan de schotel(s) en/of product(en) moeten 

hechten
3. de praktische richtlijnen
4. een bevestiging van inschrijving

De uiterste inschrijvingsdatum is 15 JUNI 2021.

6. RUBRIEKEN
Rubriek 1: schotel vers vlees. 
Rubriek 2: schotels koud buffet op basis van vleesproducten.
Rubriek 3: ambachtelijke kookham: gehele kookham zonder 

been, gebraiseerde ham of gebakken ham
Rubriek 4: ambachtelijke gezouten ham: rauwe ham zonder 

been, al dan niet gerookt 
Rubriek 5:  ambachtelijk gezouten vleeswaren zoals nootham, 

Cobourg, filet de Saxe, bacon, buikspek en rook-
vlees met uitzondering van ham

Rubriek 6: ambachtelijke vleesproducten met uitzondering 
van Parijse worst met een diameter van minstens 75 
mm. Alle vleesproducten zoals kookworsten, vlees-
brood, pastrami, … met uitzondering van vleespro-
ducten in rubriek 7.8.9.10.11

Rubriek 7: ambachtelijk vleesproduct op basis van lever
Rubriek 8: ambachtelijke droge worst (gerookt of niet 

gerookt) met uitzondering van salami met een dia-
meter van minstens 75 mm.

Rubriek 9: ambachtelijk vleesproduct op basis van bloed.
Rubriek 10: ambachtelijk vleesproduct op basis van gevogelte 

(zowel gedroogde, gezouten of verhitte producten) 
Rubriek 11: geleibereidingen
Rubriek 12: dagschotels op basis van vlees waarin een streek-

product verwerkt wordt. Het streekproduct moet 
vermeld worden op ingrediëntenlijst en gepresen-
teerd worden zoals het in de winkel aangeboden 
wordt.

Rubriek 13: alle salades op basis van vlees en vis. 

De schotels en de producten moeten voldoen aan de eisen van 
de huidige geldende Belgische wetgeving.

WEDSTRIJD
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   INSCHRIJVINGSFORMULIER OFFICIELE MEESTERSCHAPSWEDSTRIJDEN 
   TERUG TE STUREN VOOR 15 JUNI 2021 NAAR KORTRIJK XPO
   Meat Expo, P/a Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk 
   EUROBEEF@KORTIJKXPO.COM
   

INVULLEN IN DRUKLETTERS aub.

Ondergetekende:  ....................................................................................................................................................................................................................................

Straat & nr:  ................................................................................................................................................................................................................................................

Postnummer: ...................................................  Gemeente:  .................................................................................................................................................................

Tel: .......................................................................  email:  ....................................................................................

Ondernemingsnummer:  .......................................................................................................................................................................................................................

LID/GEEN LID(*) VAN EEN PLAATSELIJKE BEROEPSVERENIGING AANGESLOTEN BIJ DE KONINKLIJKE LANDSBOND DER 
BEENHOUWERS, SPEKSLAGERS EN TRAITEURS VAN BELGIË 
-  Schrijft hierbij in voor de Officiële Meesterschapwedstrijd 
-  Heeft kennis genomen van het reglement en verklaart zich te onderwerpen aan de bepalingen er van.
-  Verklaart op eer de producten volledig persoonlijk te zullen vervaardigen 
-  Zal, na ontvangst van de factuur, het inschrijvingsgeld betalen door overschrijving op de bankrekening van Kortrijk Xpo, met vermel-

ding van de naam van de deelnemer en van het factuurnummer 

Rubriek 1: Ambachtelijke kookham  met……… producten = …………….. EUR 
Rubriek 2: Ambachtelijke rauwe beenham  met……… producten = …………….. EUR 
Rubriek 3: Salami  met……… producten = …………….. EUR 
Rubriek 4: Parijse Worst met……… producten = …………….. EUR 
(*) Schrappen wat niet past

INSCHRIJVINGSFORMULIER OFFICIËLE PRIJSUITREIKING MET 
RECEPTIE OP 28 SEPTEMBER - MEESTERSCHAPSWEDSTRIJD 2021 

Naam …………………………………………………………………………………………………………………………………… Voornaam …………………………………………………………….

Straat ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………….. ……….. nummer……………..

Postnummer ………………..…….. Gemeente …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………..

Tel: ……………………………………………………………… e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fax: ………………………………………………………………

Wenst deel te nemen met ….. personen aan de OFFICIELE PRIJSUITREIKING MET RECEPTIE OP 28 september 2021. 
De deelnemer en zijn of haar partner worden gratis op de receptie uitgenodigd. Voor familie en medewerkers moet u 15 € per persoon 
overschrijven. 
 Deelnemer en partner (gratis) 
.............. Genodigden (aantal invullen) 

Daartoe schrijf ik, vóór 1 AUG aanstaande, het gewenste bedrag over op rekeningnummer: ……………………………...........………… van Kortrijk Xpo 
met duidelijke vermelding van je naam en “PRIJSUITREIKING” …… x € 15 = € ……… 

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Zij moeten door de deelnemers persoonlijk op ambachtelijke 
wijze vervaardigd zijn.
De schotels en de producten blijven eigendom van de deelne-
mers, voor zover zij worden afgehaald binnen de vastgestelde 
termijn.

Rubrieken 1, 2 
De afmetingen van de schotels mogen maximaal 75 cm x 120 cm 
bedragen. 

De deelnemer dient er voor te zorgen dat elke schotel ook na de 
aflevering, gemakkelijk verplaatsbaar blijft (voor delicate scho-
tels dient eventueel een onderstel voorzien, zodanig dat de 
schotel met het onderstel tentoongesteld kan worden). Het 
maximale gewicht wordt vastgelegd op 40 kg.

Ter plaatse bestaat de mogelijkheid om aan de schotels eventu-
eel kleine herstellingen uit te voeren.

Rubrieken 12 en 13 
Bij elke schotel in deze rubrieken, dient een kleine afzonderlijke 
proefportie (wegwerpverpakking) voorzien, die de jury’s (4 
leden) moeten toelaten de smaak van de hoofdbestanddelen te 
beoordelen. Garnituren dienen niet voor te komen op de proef-
portie.

Rubrieken 3 tot en met 11
De vleesproducten in deze rubriek moeten als een volledig pro-
duct aangeboden worden, dus NIET DOORGESNEDEN EN NIET 
AANGESNEDEN. Met uitzondering van terrines, zullen de vlees-
waren door de organisatoren op neutrale dienbladen geplaatst 
worden.

7. AANTAL INZENDINGEN
Er kan deelgenomen worden in één, in meerdere of in elk der 13 
rubrieken, telkens met maximum 8 schotels of producten per 
rubriek.

8. BEOORDELING
De beoordeling van elke rubriek gebeurt door een jury samen-
gesteld uit 4 leden.

Een onafhankelijke commissaris volgt permanent de jurywerk-
zaamheden en waakt over het regelmatig verloop van de wed-
strijd. De werkzaamheden van de jury’s worden gecoördineerd 
door een voorzitter.

In geval van twijfel of voor alle punten die niet zouden voorzien 
zijn in het Reglement, zal de voorzitter soeverein beslissen.

De schotels en producten komen pas bij de jury’s nadat zij vol-
ledig anoniem zijn gemaakt (geen decoratie van de producten 
met herkenningstekens, enz…) en nadat zij zijn gecontroleerd op 
hun conformiteit met de geldende wetgeving en met het 
Reglement.

Bij inbreuk op het Reglement van de Nationale Vakwedstrijden 
of op de terzake geldende wetgeving, wordt de inzending afge-
wezen en wordt zij niet beoordeeld door de jury. De afwijzing 
wordt vastgesteld door de voorzitter van de jury.
Indien wordt vastgesteld dat een niet-ambachtelijk product 

wordt aangeboden, wordt dit geweigerd. Indien nadien vastge-
steld wordt dat een niet ambachtelijk vervaardigd product werd 
gekeurd en bekroond, zal dit aanleiding geven tot nietig verkla-
ring van de onderscheiding. 

De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies 
van producten of van schotels.

Elk jurylid quoteert volledig zelfstandig.

DOOR ZIJN DEELNAME AANVAARDT DE KANDIDAAT DE 
BESLISSING VAN DE JURY.

9. BEOORDELINGSNORMEN

voor rubriek 1 en 2
- algemene esthetische indruk .......................................... 100 punten
- samenstelling
(passende ingrediënten en verhoudingen) ................... 100 punten
- afwerking en finesse .......................................................... 100 punten
- vleespromotie  ..................................................................... 100 punten
- originaliteit en creativiteit ................................................ 100 punten
 TOTAAL: 500 punten

voor de rubrieken 3 tot en met 11
- uitzicht uitwending ............................................................ 100 punten
- uitzicht aangesneden ........................................................ 100 punten
- samenstelling 
(passende ingrediënten en verhoudingen) ................... 100 punten
- smaak ..................................................................................... 100 punten
- geur  ....................................................................................... 100 punten
 TOTAAL: 500 punten

voor de rubrieken 12 tot 13
- algemene esthetische indruk .......................................... 100 punten
- samenstelling 
(passende ingrediënten en verhoudingen) ................... 100 punten
- afwerking en finesse .......................................................... 100 punten
- smaak ..................................................................................... 100 punten
- originaliteit en creativiteit ................................................ 100 punten
 TOTAAL: 500 punten

10. PRIJZEN EN ONDERSCHEIDINGEN
a) INDIVIDUEEL
- een diploma met gouden medaille  (minimum 90%)
- een diploma met zilveren medaille  (minimum 80%)
- een diploma met bronzen medaille  (minimum 70%)

b) NATIONAAL EUROBEEF VAKWEDSTRIJDEN

1. 14 Nationale trofeeën
Een nationale trofee voor elk van de 13 rubrieken

2. Nationale ereprijzen
De prijs van de Koninklijke LANDSBOND DER BEENHOUWERS, 
SPEKSLAGERS EN TRAITEURS VAN BELGIE als bekroning voor 
de meest verdienstelijke inzending in rubriek 1 (hoogste score).
De prijs van MEAT EXPO als bekroning voor de deelnemer in 
rubriek 2 (schotels koud buffet), wiens prestatie het meest uit-
muntte door originaliteit, creativiteit.
De prijs van de GROOTORDE DER BELGISCHE SLAGERS, als 
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bekroning voor de deelnemer in rubriek 12 die het meest uit-
muntte door originaliteit en creativiteit.

3. Gouden Poem
Wordt toegekend aan de kandidaat, die in de ambachtelijke 
vleeswaren (rubrieken 3, 4 of 5, 6 en 7) de beste resultaten 
behaalde. De Gouden Poem wordt toegekend voor de hoogste 
totalen bekomen door optelling van de beste uitslagen in de 4 
rubrieken

4. De gouden – zilveren – bronzen EUROBEEF 2021
De GOUDEN, ZILVEREN, BRONZEN EUROBEEF 2021 kunnen 
uitsluitend worden gewonnen door de kandidaten die in de 
rubrieken 1, 3, 4 of 5, 6, 7 en 12 hebben deelgenomen en die in 
elke rubriek minstens ZILVER behaald hebben. In elke rubriek 
komt de beste uitslag in aanmerking. De prijzen worden dus 
toegekend voor de hoogste totalen, bekomen door optelling van 
de beste uitslagen in de 6 rubrieken.

De kandidaat heeft voor het behalen van de GOUDEN, ZILVEREN 
OF BRONZEN EUROBEEF de keuze om producten in te dienen 
in de rubriek 4 OF 5! 

11. AFLEVEREN EN AFHALEN VAN DE SCHOTELS EN/OF 
PRODUCTEN

a) Afleveren van de schotels en/of producten
Alle producten worden aangeleverd op zondag 26 september 
2021 vanaf 7u tot 9u 30. De exacte locatie voor afleveren van de 
producten op de campus van Kortrijk Xpo wordt meegedeeld in 
de bevestiging van uw deelname. Schotels en producten die 
ingediend worden na deze voorziene uren, worden geweigerd en 
worden niet beoordeeld door de jury. Bij het afleveren van de 
producten ontvangt de deelnemer een ontvangstbewijs dat 
moet voorgelegd worden bij de afhaling van de producten.

b) Afhalen van de schotels en/of producten
Alle producten uit rubriek 1, 2, 9, 12, en 13 moeten afgehaald 
worden op zondag 26 september vanaf 19 u30 tot 20 u.
De producten uit de andere rubrieken worden tentoongesteld 
gedurende de ganse beurs. Zij kunnen opgehaald worden op 
woensdag 29 SEPTEMBER vanaf 15 uur.

De producten kunnen worden meegenomen door de deelne-
mers maar zijn niet meer geschikt voor menselijke consumptie.

12. PRESENTATIE
Er wordt een speciale tentoonstellingsruimte voorzien. De eta-
lage en de presentatie van de inzendingen gebeuren volledig 
door de inrichters, in samenwerking met ervaren vakmensen en 
specialisten.

Bij elke schotel of product wordt een kaartje geplaatst met 
daarop de naam van het product, de naam en de woonplaats van 
de deelnemer, en tevens de behaalde onderscheiding.

De organisatoren behouden zich het recht voor bepaalde inzen-
dingen niet tentoon te stellen.

De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor beschadigde of 
verloren producten en/of versiering.

13. PRIJSUITREIKING
Alle deelnemers aan de vakwedstrijd worden, samen met de 
laureaten van de Nationale trofeeën en ereprijzen, de Gouden 
Poem en de EUROBEEF winnaars, EN HUN PARTNER uitgeno-
digd om deel te nemen aan de plechtige prijsuitreiking, die zal 
plaatshebben op dinsdag 28 SEPTEMBER 2021 om 18u00 in het 
Meeting Centrum van Kortrijk Xpo. Voor de deelnemers en hun 
partner is de toegang gratis. Familie en/of genodigden dienen op 
voorhand ingeschreven te worden. Zij betalen € 15 per persoon.
Niet -afgehaalde diploma’s worden opgezonden naar de deelne-
mer. 
De organisatie houdt zich het recht voor om trofeeën niet uit te 
reiken in geval van onvoldoende inzendingen en/of onvoldoende 
hoog kwaliteitsniveau.
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Tarieven Eurobeef en Meesterschapswedstrijd

TARIEVEN PER PRODUCT (excl. BTW) Leden Landsbond Niet-leden Landsbond

Per product 40 € 45 €

Vanaf het 5e product 25 € 30 €

BETALING: na ontvangst van de factuur

Tarieven Junior-Cup 

TARIEVEN (incl. BTW): 

Prijs per product Leden Junior-Club Niet-leden Junior-Club

Individuele inschrijving 7 € 14 €

Inschrijvingen door de school 
(met een minimum van 40 producten)

5 € 5 €

BETALING: na ontvangst van de factuur



XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXWEDSTRIJD WEDSTRIJD

   INSCHRIJVINGSFORMULIER VAKWEDSTRIJD EUROBEEF
   TERUG TE STUREN VOOR 15 JUNI 2021 NAAR KORTRIJK XPO
   Meat Expo, P/a Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk 
   EUROBEEF@KORTIJKXPO.COM
   

INVULLEN IN DRUKLETTERS aub.

Naam Bereider + Rubriek (indien afwijkend van ondergetekende): .....................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

Straat & nr:  ................................................................................................................................................................................................................................................

Postnummer: ...................................................  Gemeente:  .................................................................................................................................................................

Tel: .......................................................................  email:  ....................................................................................

Naam en adres van de werkgever:  ...................................................................................................................................................................................................

BTW. nr:  .....................................................................................................................................................................................................................................................

!! WIL DUIDELIJK DE NAAM VAN DE PERSOON VERMELDEN DIE PRODUCT VERVAARDIGT INDIEN DIT NIET ONDERGETEKENDE IS. 
DIPLOMA’S WORDEN OPGEMAAKT OP NAAM VAN DE BEREIDER!!
DE NAAM VAN HET PRODUCT MAG NIET VERWIJZEN NAAR DE NAAM VAN DE SLAGER, DE SLAGERIJ OF DE REGIO. INDIEN DAT 
WEL HET GEVAL IS, ZAL HET PRODUCT UIT DE WEDSTRIJD GEHAALD WORDEN. 

 LID /  GEEN LID* VAN de plaatselijke beroepsvereniging:  ............................................................................................................................................
aangesloten bij de Koninklijke Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België.

- schrijft hierbij in voor de VAKWEDSTRIJDEN EUROBEEF 
- heeft kennis genomen van het reglement en verklaart zich te onderwerpen aan de bepalingen hiervan
- verklaart op zijn/haar eer, de producten en/of schotels volledig persoonlijk op ambachtelijke wijze te zullen vervaardigen
- zal, na ontvangst van de factuur, het inschrijvingsgeld betalen door overschrijving op bankrekening van Kortrijk Xpo, met vermelding 

van de naam van de deelnemer en van het factuurnummer.
- Indien u 8 dagen na betaling geen bevestiging ontvangt dient u de organisatie te contacteren. Zonder bevestiging is uw deelname 

niet geregistreerd.
- wenst deel te nemen in de volgende rubrieken (met maximum 8 stukken per rubriek):

Rubriek 1: schotel vers vlees met……… ……schotels =  …………….. EUR
Rubriek 2: schotels voor koud buffet op basis van vleeswaren met …………… schotels =  …………….. EUR
Rubriek 3: ambachtelijke kookham met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 4: ambachtelijke gezouten ham  met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 5:  ambachtelijk gezouten vleeswaren  met ……… producten =  …………….. EUR
 met uitzondering van ham  
Rubriek 6: ambachtelijke vleesproducten  met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 7: ambachtelijk vleesproduct op basis van lever met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 8: ambachtelijke droge worst  met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 9: ambachtelijk vleesproduct op basis van bloed. met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 10: ambachtelijk vleesproduct op basis van gevogelte  met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 11: geleibereidingen met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 12: dagschotel op baisis van vlees met streekproduct met ……… schotels =  …………….. EUR
Rubriek 13: alle salades op basis van vlees en vis. met ……… producten =  …………….. EUR

   Totaal ….. producten =……………..EUR

WEDSTRIJD WEDSTRIJD

Gelieve een kopie te nemen van dit formulier indien de producten bereid worden door een ander persoon dan ondergetekende + wil 
aub duidelijk leesbaar de na(a)m(en) vermelden.

NAAM: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr Benaming van de schotel en/of product Rubriek In te vullen door Kortrijk Xpo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Datum: ………………………………………………………………………Handtekening: ………………………………………………………………………………………………………………

INSCHRIJVINGSFORMULIER OFFICIËLE PRIJSUITREIKING 
EUROBEEF VAKWEDSTRIJD MET RECEPTIE OP 28 SEPTEMBER 

Naam …………………………………………………………………………………………………………………………………… Voornaam …………………………………………………………….

Straat ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………….. ……….. nummer……………..

Postnummer ………………..…….. Gemeente …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………..

Tel: ……………………………………………………………… e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fax: ………………………………………………………………

Wenst deel te nemen met ….. personen aan de OFFICIELE PRIJSUITREIKING MET RECEPTIE OP 28 september 2021. 
Daartoe schrijf ik, vóór 15 augustus aanstaande, het gewenste bedrag over op rekeningnummer: ……………………………………… van Kortrijk Xpo 
met duidelijke vermelding van je naam en “PRIJSUITRIJKING”

 …… x € 15 = € ……… 

Opgelet: De deelnemer en zijn partner worent gratis op de receptie uitgenodigd. Voor familie en medewerkers moet u 15€ per persoon 
overschrijven. Deelnemers die zowel aan de Eurobeefvakwedstrijden als aan de Officiële Meesterschapwedstrij voor Slagers deelnemen, 
hoeven uiteraard maar 1 inschrijvingsformulier met betaling in te sturen voor deelname aan de receptie.

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Op maat
van uw succes.
De rendabiliteit van uw slagerij verhogen? Daarvoor geeft u elke dag het beste van uzelf. 
Alleen gaat dat nóg beter in een winkel die tegelijk uitermate praktisch is voor u en uitnodigend 
voor uw klanten. We delen uw liefde voor het vak en luisteren naar uw wensen en noden. We 
bundelen onze kennis en ervaring in een helder concept: we installeren het perfect passende 
interieur, met koeling op maat. Onze ontwerpen hebben maar één focus: de rendabiliteit van 
uw zaak verhogen. Dankzij de ingebouwde flexibiliteit en het verhoogde onderhoudsgemak 
verdient u uw investering sneller terug.

 Keurslager D
avid –M

oerbrugge 

 integral-interieur.be
Zeelaan 7A, B-9900 Eeklo | +32 9 377 21 19

210518_2105_Advertentie Belgische Beenhouwerij NL.indd   1210518_2105_Advertentie Belgische Beenhouwerij NL.indd   1 18/05/2021   23:09:5218/05/2021   23:09:52
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WEDSTRIJD/BEURS

Wij zijn bijzonder verheugd dat de beurs-
organisatie van de overheid groen licht 
kreeg om MEAT EXPO te organiseren.

Op de Landsbond zijn we in volle vaart 
gestart met de voorbereidingen van de 
wedstrijden en die we organiseren op 
MEAT EXPO en met de organisatie van 
onze DAG VAN HET VLEES die we orga-
niseren in samenwerking met FENAVIAN.

We geven u hierbij graag een overzicht 
van het programma en hopen u zeker te 
mogen ontmoeten op één of alle evene-
menten die wij organiseren.

zondag 26/9 : EUROBEEF, 
Meesterschapwedstrijd  & Juniorcup 
maandag 27/9 : Het Gouden Mes (voor 
leerlingen uit het Syntra onderwijs of 
dagonderwijs in duaal leren)

dinsdag 28/9 : demo voor onze 
youngsters uit het dagonderwijs
woensdag 29/9 : de DAG VAN HET 
VLEES, een uiteenzetting met lunch 
waarop u allen uitgenodigd bent. Wij 
organiseren deze dag in samenwerking 
met FENAVIAN en met sponsoring van 
KORTRIJK EXPO & VLAM.

meat expo

www.meatexpo.be

26-29/09 2021
KORTRIJK XPO

INFO RANDANIMATIE 
MEAT EXPO

Duroc d’Olives varkens krijgen een unieke samenstelling van granen en olijfolie in het voeder. 
En dat proef je. Met Duroc d’Olives ben je zeker van gezond, mals en lekker varkensvlees.

WIL JE GRAAG MEER WETEN? 
Neem dan een kijkje op www.durocdolives.be

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE BESTE SMAKEN.

DD_adv Belgische beenhouwer 220x145.indd   1 25/01/19   14:36

Onze sponsors:
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Variaties op het basisrecept (met var-
kensvlees) zijn mogelijk mits het toevoe-
gen van groenten, kruiden en dergelijke. 
Als voorbeeld wordt hier een bereiding 
gegeven waarbij ajuinschilfers en 
gedroogde peterselie aan het basisdeeg 
wordt toegevoegd.

Bereiding:
1 kg basisdeeg van varkensvlees  
(zie recept 1)
20 g gefrituurde ui3 
2 g gedroogde peterselie

Alle grond- en hulpstoffen juist afwegen 
volgens het recept.

Gedroogde peterselie aan het basisdeeg 
toevoegen.

Ajuinschilfers (gekibbelde ajuintjes) bij-
voegen.

Alle ingrediënten manueel of machinaal 
tot een homogene massa mengen.

Vorm manueel of met de portioneer vul-
bus het vleesdeeg op in balletjes van ca. 
50 g. 

Leg de vleesballetjes op een folie en 
plooi het vrije deel van de folie over de 
open gespreide balletjes.

Druk de vleesballetjes af met een ham-
burgerapparaat tot mini hoeveburgertjes 
- Ø 7 cm en 1,5 cm dik.

Presenteer op een zwart onderleggertje 
of cuvetje.

3. BBQ BURGERTJES 

Door toevoegen van min of meer krach-
tige flavourings aan het basisdeeg kun-
nen extra smaakvolle mini hamburger-
tjes bekomen worden. In het recept hier 
gegeven wordt dat gerealiseerd door 
het toevoegen van barbecuekruiden en 
wat paprika. Resultaat: een pittig mini 
BBQ burgertje.

Bereiding:
1 kg basisdeeg van varkensvlees  
(zie recept 1)
50 g Barbecue Mix V.F.4 
3 g vloeibare paprika5 

Alle grond- en hulpstoffen juist afwegen 
volgens het recept.

Voeg de Barbecue Mix V.F. toe aan het 
vleesdeeg.

Vloeibare paprika bijvoegen.

TECHNISCH ARTIKEL

MINI HAMURGERS 
Creativity in a box
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Vlees zou vlees niet zijn, mochten er niet de meest diverse producten 
mee kunnen gemaakt worden. 
Neem nu een hamburger: gekruid gehakt, opgevormd tot een schijf 
om gemakkelijk te kunnen bakken. Veel eenvoudiger kan een 
vleesbereiding niet zijn. Maar toch is met een dergelijk product als basis 
een onwaarschijnlijk verscheiden assortiment aan lekkere productjes 
te maken. Daartoe volstaat het creatief omgaan met de gebruikte 
grondstoffen (varkensvlees, rundvlees, gevogelte,..), het combineren 
daarvan met verschillende auxiliaire grondstoffen ( eieren, kaas, 
groenten…) en het gebruik van (al dan niet exotische) kruidenmengsels. 
Extra variatie daarbij kan bekomen worden met een fraaie afwerking. 
Hier wordt ingegaan op de mini-versie van de klassieke hamburger, als 
een assortiment aangeboden met aangepaste set groenten en sausjes. 
Ideaal als hamburgerparty binnenshuis of barbecuefestijn buitenshuis. 
Gezelligheid gegarandeerd. En, niet onbelangrijk, kinderen zijn er dol 
op! Hier enkele receptideeën.

1. MINI HAMBURGER VAN VARKENS-
VLEES (BASISRECEPT)

In zijn eenvoudigste vorm bestaat een 
hamburger uit mager gemalen varkens-
vlees dat op smaak is gebracht met een 
mix van kruiden en waaraan een kleur-
behoudend middel is toegevoegd om 
een voldoende kleurstabiel product te 
bekomen.

Bereiding:
1 kg mager varkensvlees (V2)
18 g Haksel Extra1 (gehaktkruiden)
7 g Top Clean2 (kleurstabilisator)

Haal het diepgekoelde mager varkens-
vlees door de 3.5 mm plaat. 
Meng de kruiden en de hulpstoffen met 
het gehakt.

Haal de massa een tweede maal door de 
3.5 mm plaat. 

Vorm dit basisdeeg op in balletjes van 
ca. 50 g. 

Leg de gehaktballetjes op een folie en 
plooi het vrije deel van de folie over de 
open gespreide balletjes. 
Druk deze met behulp van een hambur-
ger pers tot schijfjes van ca. 50 g (door-
snede: 7 cm en dikte:1,5 cm).
Door het gebruik van de dubbelgevou-
wen folie wordt voorkomen dat het 
vleesdeeg aan de hamburgerpers gaat 
kleven, en zo de bewerking bemoeilijkt.

 
Presenteer op zwarte papieren dentelle-
tjes of cuvetje.

2. HOEVEBURGER

1) zout ; specerijen ; dextrose
Allergenen: -
2) azijn ; vruchtensapconcentraat ; specerijenextracten ; vruchtenextracten (citrus, druif en olijf) ; thee extract ; zonnebloemolie - technologische 
hulpstof ; antiklontermiddel E 551 - technologische hulpstof
Allergenen: -

3) ui (75%) ; palmolie ; TARWEbloem ; zout 
Allergenen: gluten
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TECHNISCH ARTIKEL

5. MAISON BURGERTJES

Naast het spelen met verschillende 
ingrediënten kan supplementair extra 
variatie bekomen worden door een 
fraaie afwerking. In het recept hier geïl-
lustreerd wordt dat gerealiseerd door 
ketchup aan het deeg voor Zwitserse 
schijven toe te voegen, en af te werken 
met een schijfje tomaat, een kaasplakje 
en een reepje spek.

Bereiding:
1 kg deeg voor Zwitserse schijven (zie 
recept 4)
90 g ketchup6 
tomaat
(half) harde kaas
gerookt spek

Alle grond- en hulpstoffen juist afwegen 
volgens het recept.

Tomaat in schijfjes snijden van ca. 0.5 
cm.

Pons de kaasrondjes uit de kaasplakjes 
met de hamburgerpers.

Ketchup bij het vleesdeeg voegen.

Alle ingrediënten manueel of machinaal 
tot een homogene massa mengen. 

Vorm manueel of met de portioneer 
vulbus het vleesdeeg op in balletjes van 
ca. 50 g. 

Beleg de sneetjes spek de kaasrondjes.

Breng een plakjes tomaat op de kaas-
rondjes.

Vleesballetjes aanbrengen.

Vouw de spekreepuiteinden over elkaar.

Leg de vleesballetjes op een folie en 
plooi het vrije deel van de folie over de 
open gespreide balletjes.
Druk de vleesballetjes af met een ham-
burgerapparaat tot mini Maison burger-
tjes - Ø 7 cm en 1,5 cm dik.

Presenteer op zwarte papieren dentelle-
tjes of cuvetje.

6. MINI HAMBURGERTJES VAN RUND-
VLEES (TRADITIONEEL RECEPT)
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TECHNISCH ARTIKEL

4. ZWITSERSE SCHIJFJES

Behalve door toevoegen van extra fla-
vourings aan het deeg kunnen meer 
smaakvolle burgertje bekomen worden 
door het toevoegen van extra ingrediën-
ten. Zoals dat klassiek het geval is bij 
Zwitserse schijven kan dat gebeuren 
door het mee verwerken van kaas en 
gekookte ham. Volgende bereiding illus-
treert dit.

Bereiding:
1 kg basisdeeg van varkensvlees (zie 
recept 1)
200 g gekookte ham
200 g (half)harde kaas 

Alle grond- en hulpstoffen juist afwegen 
volgens het recept.

Gekookte ham en kaas in kleine dobbel-
steentjes gesneden (brunoise) aan het 
vleesdeeg toevoegen. 

Alle ingrediënten manueel of machinaal 
tot een homogene massa mengen.

Vorm manueel of met de portioneer vul-
bus het vleesdeeg op in balletjes van ca. 
50 g. 

Leg de vleesballetjes op een folie en 
plooi het vrije deel van de folie over de 
open gespreide balletjes.

Druk de vleesballetjes af met een ham-
burgerapparaat tot mini Zwitserse schijf-
jes - Ø 7 cm en 1,5 cm dik.

Presenteer op zwarte papieren dentelle-
tjes of cuvetje.

Alle ingrediënten manueel of machinaal 
tot een homogene massa mengen.

Vorm manueel of met de portioneer vul-
bus het vleesdeeg op in balletjes van ca. 
50 g. 

Leg de vleesballetjes op een folie en 
plooi het vrije deel van de folie over de 
open gespreide balletjes.

Druk de vleesballetjes af met een ham-
burgerapparaat tot mini BBQ burgertjes 
- Ø 7 cm en 1,5 cm dik.

Presenteer op een zwarte papieren den-
telletjes of cuvetje.

4) LACTOSE ; paneermeel (TARWEbloem, zout, rijsmiddel: E503) ; groenten (paprika, ui) ; kruiden en specerijen (peper, bieslook, marjolein, 
MOSTERDzaad, knoflook, basilicum, oregano, koriander, laurier, rozemarijn, tijm, kurkuma, fenegriek, venkel, chili, gember, komijn, kardemom, kruid-
nagel) ; zout ; zetmeel ; aroma's ; conserveermiddel: E262 ; MELKeiwit ; gedeeltelijk ontsuikerde weipoeder (bevat MELK) ; zuurteregelaar: E331 ; 
dextrose ; gehydrolyseerd SOJA-eiwit ; antioxidanten: E301, E300
Allergenen: gluten, melk, soya, mosterd

5) emulgatoren E 472c - technologische hulpstof, E 420 - technologische hulpstof ; zuurteregelaar E 525 - technologische hulpstof ; antioxidant : 
rozemarijnextract - technologische hulpstof ; paprika extract
Allergenen: -
6) water ; tomatenconcentraat ; suiker ; azijn ; dextrose ; zout ; gemodificeerd zetmeel ; stabilisatoren E 412, E 415 ; voedingszuur E 330 ; conser-
veermiddelen E 202, E 211
Allergenen: -
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TECHNISCH ARTIKEL

Vlees is een ongelooflijk veelzijdige 
grondstof voor het bereiden van levens-
middelen. Gebruik makend van verschil-
lende grondstoffen (varken, rund, gevo-
gelte…) laat dan ook toe het assortiment 
burgers schier eindeloos uit te breiden. 
Als voorbeeld daarvan wordt hier de 
bereiding gegeven van een traditionele 
hamburger op basis van rundvlees, zij 
het in een aan de tijd aangepaste versie 
en …als mini burger.

Bereiding:
1 kg mager rundvlees (R2)
20g Kruidenpasta voor Hamburgers7

50 g Ketchup6

7 g Top Clean2

Opmerking:
Op het gebruik van rundvlees i.p.v. var-
kensvlees) en het gebruik van 
Kruidenpasta voor Hamburgers i.p.v 
Haksel Extra na, is de bereiding identiek 
aan bereiding 1.

Alle ingrediënten manueel of machinaal 
tot een homogene massa mengen.
Vorm manueel of met de portioneer vul-
bus het vleesdeeg op in balletjes van ca. 
50 g. 
Leg de vleesballetjes op een folie en 
plooi het vrije deel van de folie over de 
open gespreide balletjes.
Druk de vleesballetjes af met een ham-
burgerapparaat tot mini burgertjes - Ø 7 
cm en 1,5 cm dik.

Presenteer op zwarte papieren dentelle-
tjes of cuvetje.

6. MINI HAMBURGERTJES VAN KIPPEN-
VLEES

Mits een aangepaste kruiding is varkens-
vlees ook door kippenvlees te vervan-
gen. De bereiding van de mini 
kippenburgertjes verloopt dan op 
dezelfde manier als aangegeven in het 
basisrecept. Om de voor hamburgers 
kenmerkende mondgevoel te bekomen 
wordt daarbij uitgegaan van ontbeende 
kippenbillen mét vel (dat nogal wat vet 
bevat).

Bereiding:
1 kg uitgebeende kippenbillen met vel
60 g Kippenburgermix8

7 g Top Clean2

Alle ingrediënten manueel of machinaal 
tot een homogene massa mengen.
Vorm manueel of met de portioneer vul-
bus het vleesdeeg op in balletjes van ca. 
50 g. 
Leg de balletjes van kippenvlees op een 
folie en plooi het vrije deel van de folie 
over de open gespreide balletjes.
Druk de balletjes van kippenvlees af met 
een hamburgerapparaat tot mini burger-
tjes - Ø 7 cm en 1,5 cm dik.

Presenteer op zwarte papieren dentelle-
tjes of cuvetje.

7. BEENHAM BURGERTJES 

In plaats van uit te gaan van verse 
grondstoffen (varken, rund, gevogelte,..) 
kan voor de bereiding van (mini) ham-
burgers ook uitgegaan worden van een 
vleesproduct. 
Als voorbeeld wordt hier uitgegaan van 
‘kookham’ afgevuld in een darm met een 
kaliber als de doorsnee van een mini 
burgertje (5 cm).

Bereiding:
1 kg mager varkensvlees (V2)
150 g ‘kookham’pekel
- 1 liter water
- 120 g Pekelmix kookwaren9 
- 100 g NPZ
Ovenspekkruiden10 

Maal het varkensvlees grof over de 6 – 8 
mm plaat. 
Voeg 150 g pekel toe, meng grondig en 
laat overnacht rusten zodat de functio-
nele ingrediënten zich over het vlees 
kunnen verdelen.
Afvullen: in grillworstdarmen kaliber 50. 
Laat overnacht rusten ter functionalise-
ring van het mager vlees. 
Kook bij 75°C tot een kerntemperatuur 
van 68 °C.
Afwerking: snijd de ‘worst’ in plakjes van 
ca. 50 g

Alle grond- en hulpstoffen juist afwegen 
volgens het recept.

Druk de hamplakjes eenzijdig in de 
ovenspekkruiden.

Presenteer op zwarte papieren dentelle-
tjes of cuvetje.

TIPS & TRICS VOOR HET SAMENSTEL-
LEN VAN EEN HAMBURGER BUFFET

Dresseer een assortiment vers bereide 
mini hamburgertjes op een dienschotel 
en breng er passende garnituren aan.
Voorzie de mini hamburgertjes van een 
vlagprikkertjes met hun naam.
Wees kieskeurig voor je mini broodjes!... 
zorg voor de beste ambachtelijke met 
verschillende graansoorten… Halfzachte 
ronde mini broodjes zijn ideaal en 
natuurlijk vers afgebakken voor gebruik! 
o.a. wit, bruine, meergranen, maanzaad, 
sesamzaad, lijnzaad…
Fijn gesneden verse groentjes mogen 
zeker niet ontbreken: gemengde salade, 
tomaten, geraspte wortelen, geraspte 
knolselder, komkommer, augurken, 
geroosterde ajuin, maïskorrels, rode bi-
tjes, radijsjes…
Voorzie een assortiment huisbereide 
sausjes: mayonaise, tartaar, cocktail, ket-
chup, curry ketchup, joppiesaus… 

De fiere Jolien van Slagerij Van de Velde 
verpakt de vleesschotel in stijlvolle cate-
ring dozen met venster.

Door het grote venster en de mooie 
omlijsting van de catering dozen vallen 
de erin verpakte cateringproducten nog 
beter op.
Slagerij Van de Velde gebruikt enkel 
innovatieve en duurzame verpakking 
"100% Fair" met eigen huisstijl.

SLOTBESCHOUWING 
(Productveiligheid)
Als gehakt-product zijn mini hamburger-
tjes microbiologisch delicate producten. 
Voorkomen dat Salmonella zich kan ont-
wikkelen moet dan ook de eerste zorg 
zijn bij de bereiding daarvan. Bij de 
bereiding van alle rauwe producten trou-
wens!
Ga daarom uit van verse, diepgekoelde 
grondstoffen van hygiënisch onberispe-
lijke kwaliteit.
Hou de periode van bereiden kort zodat 
de temperatuur van de waren niet sterk 
kan oplopen.
Vermijd overdracht van (mogelijk) 
besmet materiaal (vers kippenvlees, 
rauwe eieren,…) bij het verwerken van 
het vlees.
Vermijd het gebruik van rauwe eieren 
omdat deze een bron van Salmonella 
kunnen zijn. Gebruik liever gepasteuri-
seerd vloeibaar ei. (Dit laatste zeker bij 
rauw te verbruiken producten!)
Na bereiden: snel (diep) koelen en koel 
bewaren (temperatuur < 5,1 °C). De laat-
ste is de laagste temperatuur waarbij 
Salmonella kan ontwikkelen!
Instrueer de klant dat, voor verbruik, de 
mini hamburgertjes voldoende moeten 
verhit worden. Voor het afdoden van 
Listeria monocytogenes is een kerntem-
peratuur van 65 °C voldoende (Listeria 
cook). Bij aanprikken van het gebakken 
product is het vocht dat uit de mini bur-
gertjes loopt dan helder. 

Met dank aan Slagerij Van de Velde 
(Evergem) www.slagerijvandevelde.be 
zonder wiens welwillende medewerking 
deze reportage niet mogelijk was!

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

7) Water; antioxidanten: E325, E301; magere MELKpoeder, glucosestroop; zout: creamer (zonnebloemolie met hoog oliezuurgehalte, glucosestroop, 
gemodificeerd maïszetmeel); groenten en groentenextracten (champignon, ajuin, tomaat); gemodificeerd maïszetmeel; kruiden en specerijen (kori-
ander, curcuma, peper, komijn, fenegriek, chilipeper, kardemom, piment, karwij, paprika, look); MOSTERD (water, MOSTERDzaden, natuurazijn, zout, 
specerijen, natuurlijk kruidenaroma, voedingszuur: E330); suiker, natuurlijke aroma’s; azijn; dextrose; koolzaadolie; verdikkingsmiddelen: E412,E415; 
gehydrolyseerd plantaardig SOJA eiwit.
Allergenen: melk, soja, mosterd
8) Paneermeel (TARWEmeel, TARWEzemelen, zout, gist, raising agent: E 503) ; kruiden en specerijen (bevat MOSTERD, SELDERIJ) natuurlijke aro-
ma's ; dextrose ; zuurteregelaar: E 500 ; antioxydant: E 300 ; SOJAeiwithydrolysaat ; prei ; antiklontermiddel: E 551 - technologische hulpstof
Allergenen: gluten, soya, mosterd, selderij

9) glucosestroop ; stabilisatoren E 450, E 451 ; conserveermiddel E 262 ; zout ; aroma (bevat SOJA, SELDER, E 621, E 631) ; smaakversterker E 621 ; 
antioxidanten E 301, E 331
Allergenen: soya, selderij
10) zout ; kruiden en specerijen (bevat MOSTERD, SELDER) ; smaakversterker E 621 ; dextrose ; zuurteregelaar E 331 ; prei ; rookaroma
Allergenen: mosterd, selderij
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E-COMMERCE
Bol.com grootste winnaar van 
lockdown

Door corona kocht de Belg massaal meer online. Maar 
ondanks een explosie van het aantal Belgische webwinkels 
is de grote winnaar het Nederlandse Bol.com.

Door de lockdown en de massale verschuiving richting 
e-commerce kwamen er het afgelopen jaar bijna 20.000 
Belgische webwinkels bij, zegt de handelsfederatie Comeos. 
Er zijn nu bijna 50.000 webwinkels waarvoor een Belgisch 
btw-nummer bestaat. Maar het zijn de grote platformen die 
de omzet binnenhalen. De vijf grootste spelers  waren in 
2019 al goed voor bijna 30 procent van de omzet. 
Afgelopen jaar gaf de Belg 36 procent meer online uit, en 
opnieuw profiteerden de groten daarvan het meest.

Bol.com zag tijdens de eerste lockdown (16 maart tot 26 
april 2020) zijn omzet met 180 procent stijgen. Ook tijdens 
de versoepeling in mei 2020 was er nog een plus van 80 
procent. Die cijfers komen van ING, dat zich baseert op 
onlinebetalingen in die periode. Ook Amazon en Zalando 
deden het goed. Waar Bol.com de winkel is geworden van 
de Vlamingen, is dat voor Franstalig België Amazon. 
 Zalando ligt inzake naamsbekendheid achterop.

De zwaarste klappen vielen bij de niet-essentiële winkels. 
Afgelopen jaar kocht maar één Belg op de drie kleding in 
fysieke winkels. De sector kreeg vorig jaar met twee lock-
downs te maken. Er was sprake van een belangrijke ver-
schuiving naar de onlinewinkel, maar voor de mode werkte 
dat maar  gedeeltelijk. ‘Veel aankopen werden gewoon uit-
gesteld’, zegt Wim Van Edom, economist bij Comeos. In 
2020 ging ook de grootste Belgische modeverkoper, FNG, 
failliet.
 
Hello Fresh
Het aantal productcategorieën dat hoofdzakelijk online 
wordt  gekocht, nam in belangrijke mate toe. Dat stelt de 
uitbaters van fysieke winkels voor een grote uitdaging. 
Maar volgens Van Edom is het voor de Belgische retailers 
nog niet te laat om zich te herpakken. ‘De onlineverkoop 
zal de komende  jaren blijven groeien. De kansen schuilen in 
een omnichannel-aanpak.’ Daarbij zijn de fysieke winkel en 
webwinkel geïntegreerd.

Voeding, doe-het-zelfgereedschap, tuinmeubelen, brillen en 
 auto’s en fietsen worden nog overwegend via fysieke win-
kels verkocht. Maar ook dat is aan het verschuiven. Waar 
voeding en drank nog voor 91 procent via de fysieke winkel 
gekocht zouden worden, ziet Comeos toch al hele niches 
verloren gaan. ‘Het segment van de maaltijdboxen kent een 
explosieve groei. Afgelopen jaar is het budget dat men 
besteedt aan maaltijdboxen maal drie gegaan. Belgen  geven 
er nu per maand 47,7 miljoen euro aan uit. Helaas is het ook 
daar een buitenlandse groep (Hello Fresh) die de marktlei-
der is.’

Volgens Van Edom heeft dat vergaande gevolgen. Niet 
alleen kunnen de supermarkten daardoor minder voedings-
waren verkopen, maar Hello Fresh zou ook vooral 
Nederlandse producten aanbieden. Op die manier is zowel 
de  retail als de voedings industrie en de landbouw verliezen-
de partij. De Belgische retailsector kent al jaren nauwelijks 
groei, in tegenstelling tot de buurlanden, zegt Van Edom. 
Dat zou komen doordat steeds meer Belgen inkopen bij de 
buren, zowel via grensaankopen als via onlineplatformen.

Ook op het vlak van e-commerce loopt België al jaren ach-
terop. Ondanks de digitale sprong van  afgelopen jaar blijft 
de kloof groot. Belgen geven jaarlijks maar 571 euro online 
uit. In Duitsland is dat bijna het dubbele. België scoort het 
laagst van alle landen in West-Europa. Het is dus niet te ver-
bazen dat het aandeel van onlineverkoop in België lager ligt 
dan in andere landen. Toch is er hoop: volgens het fintech-
dienstenbedrijf Cake gaf de Belg afgelopen jaar 36 procent 
meer uit aan online aankopen.

Fost Plus recycleert 65 kilogram ver-
pakkingsafval per Belg
De recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval - glas, pmd, 
papier en karton - is vorig jaar voor het vijfde jaar op rij ver-
beterd. Er werd 764.122 ton aan verpakkingen gerecycleerd, 
goed voor een recyclagepercentage van 94,9 procent. Dat 
staat in het jaarverslag van Fost Plus, de organisatie voor de 
inzameling en recyclage van huishoudelijk afval in België.

Per inwoner werd er in 2020 gemiddeld 64,9 kilogram ver-
pakkingsafval gerecycleerd: 32,2 kilogram glas, 16,9 kilogram 
verpakkingen in papier of karton en 15,8 kilogram pmd (wat 
staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en 
drankkartons).

Dat de cijfers weer toenamen, is volgens Fost Plus vooral te 
danken aan de "Nieuwe Blauwe Zak", de pmd-zak waarin 
meer plastic verpakkingen mogen dan vroeger (bijvoorbeeld 
ook botervlootjes, yoghurtpotjes en plastic folies). "Via de 
'Nieuwe Blauwe Zak' zamelen we jaarlijks 90.000 ton extra 
verpakkingen in die tot voor kort nog in het restafval beland-
den", zo staat in het jaarverslag.

De nieuwe pmd-zak werd midden 2019 in de eerste gemeen-
ten in België ingevoerd. Eind 2020 was het gebruik ervan uit-
gebreid tot zowat 4,1 miljoen inwoners. Dat levert ook op: met 
de nieuwe zak wordt gemiddeld 8 kilogram extra pmd inge-
zameld per inwoner, zegt Fost Plus. In de loop van 2021 zou 
de "Nieuwe Blauwe Zak" over heel België uitgerold moeten 
zijn, klinkt het nog.

Meer recyclage
Terwijl zo goed als alle weggegooide verpakkingen in glas, 
papier en karton gerecycleerd worden, is dat voor plastic ver-
pakkingen nog maar 51,1 procent. Maar daarmee doen we nu 
al beter dan de Europese doelstelling van 2025 (50 procent), 
zegt Fost Plus. België wil tegen 2030 aan 70 procent recycla-
ge geraken van plastic verpakkingen.

Het afval wordt ook steeds meer in België gerecycleerd. 
Volgens het jaarverslag gebeurt de recyclage volledig binnen 
Europa: 79 procent in België en de rest in Frankrijk, 
Nederland, Duitsland en Spanje.

Dankzij uniforme systemen en een een-
voudige sorteerboodschap wordt er 
nergens meer verpakkingsafval ingeza-
meld dan bij ons
PATRICK LAEVERS - FOST PLUS

De Belgische recyclage omvat nu nog vooral papier, karton, 
glas en metalen. "Plastic verpakkingen worden vandaag 
nog voornamelijk in Frankrijk, Duitsland, Nederland en een 
klein percentage in Spanje gerecycleerd", stelt Fost Plus. 
"Zowat 9 procent van de plastic verpakkingen wordt gere-
cycleerd op eigen bodem. Dat aandeel zal tegen 2023 al 
stijgen naar meer dan 50 procent, met de opening van de 
aangekondigde recyclagelijnen voor petflessen en 
PE-films."

"België is Europees koploper in de recyclage van huishou-
delijke verpakkingen", besluit Patrick Laevers, managing 
director van Fost Plus. "Dankzij uniforme systemen en een 
eenvoudige sorteerboodschap wordt er nergens meer ver-
pakkingsafval ingezameld dan bij ons."

De kost voor de selectieve inzameling, sortering en recycla-
ge van huishoudelijk verpakkingsafval bedraagt zowat 15 
euro per inwoner, laat Fost Plus nog weten.
Bron: Belga/Vilt
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Voedselverspilling moet tegen 2025 
met 270.000 ton verminderen
Vlaanderen wil het voedselverlies binnen vier jaar met ruim 
270.000 ton verminderen. Dat heeft Vlaams minister van 
Landbouw Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams Parlement 
geantwoord op vragen van Ludwig Vandenhove (Vooruit), Stijn 
De Roo (CD&V), Emmily Talpe (Open Vld) en Sofie Joosen 
(N-VA). Voor verschillende sectoren wordt een programma op 
maat ontwikkeld, onder meer voor de land- en tuinbouw.

Aan de wereldwijde voedselverspilling hangt volgens 
VN-landbouworganisatie FAO een prijskaartje van maar liefst 
1.000 miljard dollar. Daarnaast veroorzaakt het verlies ook zo’n 
700 miljard dollar bijkomende milieukosten. De Verenigde 
Naties hebben de strijd tegen voedselverspilling daarom als 
duurzame ontwikkelingsdoelstelling (sustainable development 
goal of SDG) opgenomen in de Agenda 2030. Ook de 
Europese Unie schreef een gelijkaardige doelstelling in het 
actieplan voor circulaire economie.

In Vlaanderen bestaan tal van initiatieven, die gebundeld zijn in 
de Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2020. Het Rekenhof 
nam dat kader onlangs onder de loep en kwam tot de vaststel-
ling dat er nog heel wat verbeterpunten zijn onder meer op 
vlak van dataverzameling en meetbare doelstellingen.

Next level
Het rapport van het Rekenhof kwam op een goed moment, 
stelt minister Crevits. Samen met minister van Omgeving Zuhal 
Demir (N-VA) werkte ze een nieuw actieplan rond voedselver-
lies en biomassa-reststromen uit dat ondertussen is goedge-
keurd door de Vlaamse regering. “Als het op de aanpak van 
voedselverlies gaat, dan behoren we in Europees perspectief 
tot de top. Met het nieuwe plan willen we onze inspanningen 
rond voedselverlies naar een volgend niveau brengen”, aldus 
Crevits.

De doelstelling is om 30 procent minder voedselverlies te heb-
ben tegen 2025. Dat vertaalt zich in een vermindering met 
272.000 ton. Crevits voorziet 20 miljoen euro uit het Vlaams 
relanceplan voor onderzoek en innovatie om biomassa beter 
om te zetten tot grondstoffen voor de industrie, door de 
samenwerking met de landbouw en de voedingssector te ver-
sterken.

Daarnaast zijn er in het Vlaamse plan tegen voedselverspilling 
verschillende andere concrete acties opgenomen. Zo komt er 
onder meer ondersteuning voor start-ups die werken rond 
voedselverlies en worden samenwerkingen binnen de keten 
aangemoedigd. Thuiskringlopen zullen worden gestimuleerd en 
er komen specifieke programma's op maat van de verschillen-
de sectoren die bedrijven ertoe aanzetten om het verlies in te 
perken, onder meer voor de landbouwsector.

Met het nieuwe plan willen we onze inspanningen rond voed-
selverlies naar een volgend niveau brengen
HILDE CREVITS (CD&V) - VLAAMS MINISTER VAN LANDBOUW
CIRCULAIRE LANDBOUW

Van een aantal producten zijn nog heel wat winsten te boeken 
via hoogwaardige valorisatie. Daarom wordt de aanpak voor 
de land- en tuinbouwsector geïntegreerd in het nieuwe plan. 
“De tuinbouw is een sector waar we hier specifiek een sector-
programma op maat voor ontwikkelen om verder op zoek te 
gaan naar een circulaire oplossing voor voedselverliezen”, 
aldus Crevits. Zo’n sectorprogramma bevat drie luiken: een 
meetsysteem opzetten, bedrijven aanzetten tot meten en 
gericht actie ondernemen, en delen van de resultaten binnen 
de sector.

Minister Crevits wijst er ook nog op dat hoogwaardige valorisa-
tie gesteund wordt via de oproep VLIF-agrovoeding en VLIF-
innovatie. “Via die oproepen zetten we al enkele jaren heel 
specifiek in op het thema voedselverliezen. Zo hebben we bij-
voorbeeld een optische wortelsorteermachine gefinancierd 
waarbij wortels ingedeeld worden in meerdere kwaliteitsklas-
sen. Daardoor kun je een veel groter volume aan wortels ver-
markten. Interessant om zien hoe innovatie ervoor zorgt dat je 
beter en meer kunt vermarkten.”

Maar ook in andere programma’s zullen acties worden uitge-
voerd waar de land- en tuinbouwsector een rol in speelt. “In de 
kringloop ‘voedsel’ zal er naast preventie van verlies ook inge-
zet worden op ‘meer hoogwaardige valorisatie’. Daarin lopen 
voor land- en tuinbouw ook een aantal relevante actieprogram-
ma’s”, aldus de minister.

Betere monitoring
Crevits heeft ook oren naar de kritiek van het Rekenhof. “We 
moeten inderdaad kunnen aantonen dat dat we goed bezig 
zijn, dat we vooruitgang boeken en we moeten de impact van 
onze acties beter begrijpen om ze te kunnen opschalen of bij-
sturen indien nodig”, aldus de minister.

Zo zal de monitoring van voedselverlies uitgebreid en verbe-
terd worden via eigen dataverzameling en sectoranalyses. Er 
komt ook een jaarlijkse dataverzameling voor Europa, een 
tweejaarlijkse Vlaamse monitor en vierjaarlijkse analyses op het 
niveau van de sectoren. Ook de samenwerking in Europa en 
met de andere gewesten zal worden opgedreven.

“Sinds 2020 moeten de lidstaten ook data over voedselafval 
aanleveren aan Europa”, geeft de minister nog mee. “Daartoe 
zullen we vanuit Vlaanderen samenwerken met de ander 
regio’s, waarbij we een coördinerende rol opnemen. Naast een 
jaarlijkse rapportage vraagt Europa ook om voor elke schakel 
om de vier jaar een sorteeranalyse uit te voeren van het voed-
selverlies in het restafval.”

Bron: VILT 5 mei 2021.
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LEKKER VAN BIJ ONS
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 WWW.PQA.BE - 

Drie lastenboeken : Hoevevarken,  Biovarken en Vrij uitloop
varken

Van  Riek tot  Vork

Porc  Qualité  Ardenne 
een bijzondere coöperatie, 

uniek in België

Hoge kwaliteit : smaakvol en dooregen vlees !

Een korte keten die beantwoord aan de verwachtingen van de
consumenten : dierenwelzijn, dierenvoeding zonder antibiotica
en zonder GGO's, een echte waardige vergoeding voor de
varkenshouders, kwaliteitsproducten…

Een coöperatie van lokale en familiale bourderijen

met de steun van

Varkensgebraad met sinaasappel 
op de BBQ
Ingrediënten: Voor 4 personen 
1 schoudergebraad van 800 gr
1 bio sinaasappel
½ ui
2 snippertjes verse look
2 koffielepels sojasaus
Olijfolie
Grof zout, versgemalen peper, kaneel, piri-piri of verse chilipeper (naar 
eigen wens)

Bereiding (0u15 + 1u voor de marinade):
De zomer is reeds goed en wel van start gegaan. En ik stel me voor dat 
je, net als mezelf trouwens, maar één wens hebt: met vrienden in de tuin 
genieten van de zon... rond een Spritz! En dan de festiviteiten voortzet-
ten met een goede barbecue. Dat is genieten van het mooie leven…
Om uw gasten te verrassen, aarzel dan niet om ze iets anders en iets 
origineel aan te bieden, en dankzij Pork Qualité Ardenne, lukt dat zeker 
met een lekker mals en smaakvol stukje varkensvlees.
Laten we starten met een goede marinade voor het schoudergebraad. 
Rasp voorzichtig de buitenkant van je BIO-sinaasappel en leg de zestes 
opzij. Ontdoe de sinaasappel dan verder van zijn schil, snij de partjes in 
blokjes en verwijder goed de pitjes. Voeg nadien in de blender het vol-
gende toe: de blokjes sinaasappel, de halve grof gesneden ui, de knof-
look, de sojasaus, 3 eetlepels olijfolie en kruiden naar smaak. Mix enkele 
tellen om een zomers geurende "marinade-papje" te verkrijgen. Om uw 

stuk vlees te marineren, is het ideaal om een schaal te kiezen die niet te groot 
is, zodat het vlees er goed kan in worden ondergedompeld. Hoe langer het 
stuk wordt gemarineerd, hoe beter de sinaasappelsmaak tot zijn recht komt.
Je hoeft nu alleen nog maar het schoudergebraad langs elke kant te grillen 
op de barbecue. Afhankelijk van je vuur: tussen de 20 en 30 minuten. Aarzel 
niet om het stuk vlees in te snijden om de gaarheid ervan te controleren ; het 
mag niet te roze zijn.
U kunt het geroosterde vlees dan in sneetjes aan uw gasten serveren, afge-
werkt met een beetje resterende marinade en zestes van de sinaasappel... 
samen met allerlei soorten bijgerechten! Smakelijk eten…
Vik’
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GELAKTE WAGYUSTAART / ROBATTA STYLE

INGREDIENTEN
2,5 kg Wagyustaart
2 l. bruine rundsfond
1 el olijfolie
2 wortelen in stukken
200 gr gesneden shiitake
3 stukken bleekselder
150 gr tomatenpuree
350 gr Orvalbier
2 ui grof gesneden
4 teentjes look
3 schijven gember
3 rode chili (zonder zaadjes)
1 bussel peterselie

BELGISCH WAGYU

GUYTAN, BBQ WAGYUTONG

INGREDIENTEN
150 gr Wagyurundstong
1 el yuzu kosho (Japanse  
citrus-chillipasta)
1 el soyasaus
1 el sake
½ el geroosterde sesamolie
½ el yuzusap of limoensap
½ gesnipperde pijpajuin

Kruiding
Togaraschi chilli
Geroosterde witte &  
zwarte sesamzaadjes

BBQ saus
650 gr sake
150 gr soya saus
250 gr mirin
150 gr bruine suiker
150 gr dashi
2 el vers geraspte gember

BEREIDING
Week bamboestokjes gedurende 30 min in 
koud water zodat deze niet verbranden bij 
het grillen. Kook het water, suiker, azijn, 
look, gember, koriant te fijn is gemixt. Schil 
de witte asperges en snijd deze af op gelijke 
lengte van ongeveer 20 cm; Verdeel het 
vlees in 8 gelijke delen en pak deze rond de 
geschilde asperges. Plaats de asperges op de 

BEREIDING
Combineer al de ingrediënten (excl. de 
Wagyutong) in een kom en mix alles mooi 
samen met een handmixer.
Verdeel de saus nadien in een platte schaal.
Verwijder de buitenste zwarte laag van de 
tong alsook de buitenste vliezen en vet.
Plaats de tong een uurtje in de vriezer tot 
dat deze ½ bevroren is.
Snij nadien op een snijmachine flinterdunne 
plakjes van de tong.
Verdeel de gesneden rundstong over de 
platte schaal en besprenkel met de saus.
Laat alles max 30 min marineren. Let op: 
zeker niet langer, anders heeft de tong een te 
gezouten smaak.
Plaats de gemarineerde tong op de Robatta 
grill gedurende 1 à 2 min aan elke zijde.

Serveer onmiddellijk met een beetje saus aan de 
zijkant, en werk af met togarashi en de geroost-
erde sesamzaadjes.

PULLED BEEF TRAAG GEGAARDE WAGYU 
RUNDSTONG

BEREIDING
Plaats de Wagyutong in een pot samen 
met het water, de ui, look, laurier en 1 el 
grof zeezout op een laag vuurtje en laat 
gedurende 8 uur simmeren.
Haal nadien de tong uit de bouillon. Laat de 
tong lichtjes afkoelen alvorens het zwarte 
vel van de tong te verwijderen (dit gaat 
makkelijker als de tong nog warm is).
Plaats de tong in een kom en trek de drade-
rige structuur uit elkaar tot dunne slierten.
Verhit wat olijfolie in een grote pan en bak 
de gesnipperde ui tot dat deze glazig is.
Voeg de gesneden tomaten, jalapeno en 
look toe.

Laat dit alles ongeveer 10 min inkoken.
Voeg de geplukte tong toe en werk af met het li-
moensap en zeste van limoen.

RECEPTEN

Hof van Ossel
Osselstraat 91

1785 Merchtem
Belgium

Filip Meysmans
+32 474 51 61 35

info@hofvanossel.be
www.hofvanossel.be

• Lokaal gekweekt voor de slager-vakman

• Waarom Importeren als het hier beter is?  
Japanse topkwaliteit naar wens van de 
Europese consument

• Dé nieuwste smaaksensatie in het rundvlees

• Past perfect binnen de nieuwe vleescultuur  
“eet bewust, eet beter”

• Korte en directe keten van boer tot slager: 
samen kunnen we uw klant verwennen!

• Word nu onze ambassadeur en ontvang  

gratis publiciteit voor jouw zaak in jouw regio!

BELGISCH 
WAGYU

100 %
BELGISCH

#kooplokaal

Jouw klant koopt lokaal, 
jij dan toch ook!

Robatta grill met een beetje olie, bak elke zijde 2 
min en bestrijk met de yakatori saus.

INGREDIËNTEN 2 PERS.
1 rundstong van Wagyu
1 halve kleine ui
4 teentjes look
2 laurierblaadjes
1 el grof zeezout
1 l. water
Afwerking
3 tomaten grof gehakt
½ gesnipperde ui
1 jalapeno peper (fijngehakt)
1 lemoen (sap & zeste)
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RECEPTEN

Nieuw 
vegetarisch
assortiment

Burgers

Worst

Groente-
spreads

Nuggets

Kruidenrollen

om uw aanbod 
te verruimen

Af en toe vlees. Af en toe vegetarisch. Flexitariërs houden ervan – en 
dat zijn uw klanten meer en meer. Op een broodje, in slaatjes of op de 
barbecue… Met Imperial zorgt u voor variatie, want met zowel vlees 
als veggie op het menu is het deze zomer voor iedereen genieten!

Authentieke smaakmakers
in uw assortiment vleeswaren

zomeren met 
een gevarieerd
assortiment 

vlees & veggie 

Gevogelte

Worstwaren

Zoutwaren

Kookhammen

Grote Baan 200, B-9920 Lievegem | T +32 (0)9 370 02 11 | deli@imperial.be |        Imperial Hamigos

Ontdek ons volledige assortiment op my.imperial.be

BESTELFORMULIER promomateriaal EK voetbal

terug mailen naar carine.vos@landsbond-beenhouwers.be of faxen naar 02/736 64 93

Naam::............................................................................. ...........................Voornaam:  ..................................................................................................................  

Straat + nr: .........................................................................................................................................................................................................................................

Gemeente + postnummer:  ..........................................................................................................................................................................................................

Sluitingsdag:: ...........................................................................................Tel.: ..................................................................................................................................  

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

Met een jaar vertraging en als corona niet opnieuw roet in het eten gooit, 
start ons nationaal elftal op 11 juni 2021 hun zoektocht naar de Europese 
titel voetbal. Helaas dit jaar geen grote schermen op markten en pleinen 
of met 20 in de zetel samen naar de wedstrijden kijken op tv. Geen ramp, 
want in een kleinere bubbel kan het even gezellig worden. Zeker als je 
lekkere hapjes voorziet voor, tijdens of na de wedstrijd. En ze worden nog 
beter als je kiest voor Vlees van bij ons! Met zorg gekweekt, streng gecon-
troleerd en door iedereen gesmaakt!

EK voetbal: 
supporter mee met 
Vlees van bij ons!

Belgisch vlees, dat is wereldklasse. Net zoals ons nationaal elftal.

Geniet tijdens het EK dus ook aan tafel van deze pure topkwaliteit. Ontdek 

waarom vlees van bij ons de beste speler op de markt is, op lekkervanbijons.be

ABSOLUTE 
WERELDTOP, 
OOK AAN TAFEL.

Met rund-, varkensvlees en kip van bij ons 
scoor je altijd. Stel je voor: de wedstrijd gaat 
beginnen, het hele gezin zit klaar, voetbal-
truitjes rond de schouders, de Belgische drie-
kleur hangt uit, hier en daar zelfs een zwart-
geel-rode veeg op het gezicht, … en een 
salontafel vol lekkere hapjes en drankjes. 
Inspireer je klanten met heerlijke recepten 
waarin rund-, varkensvlees en kip de hoofd-
rol spelen. We stellen speciaal voor jou en 
jouw klanten een promotiepakket ter 
beschikking als ondersteuning. 

LAATSTE 
KANS OM TE 
BESTELLEN!

VLAM bundelde diverse materialen om rund-, varkensvlees en kip 
extra in de kijker te zetten. Het pakket bevat: 

 ¬ Affiche om de actie extra in de kijker te zetten bij jouw klanten
 ¬ Receptenfolder met 4 heerlijke hapjes (250 st.)
 ¬ Inpakpapier (500 st.)

Wees er snel bij en bestel nu al 
jouw pakket. Je kan dit eenvoudig 
aanvragen via het bestelformulier of 
via carine.vos@landsbond-beenhou-
wers.be. Verkrijgbaar zolang de 
voorraad strekt.

PROMO
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LEKKER VAN BIJ ONS: RECEPTEN

Ingrediënten
1 konijn (ca. 1 kg), in stukken verdeeld
1 teentje knoflook, fijngesnipperd
olijfolie
25 cl rode wijn
2 el witte wijnazijn
water
1 laurierblaadje
takje rozemarijn
peper en zout
groene en zwarte olijven, ontpit en in ringen gesneden (hoeveel-
heid naar eigen smaak)
5 artisjokharten (bokaal), in 4 gesneden
8 kerstomaatjes, in 2 gesneden
1 rode ui, in dunne ringen gesneden
 
Recept
Kleur de stukken konijn samen met de knoflook aan in wat 
olijfolie.
Doe over in een stoofpot en overgiet met wijn en voeg water 
toe tot alles onderstaat.
Doe er witte wijnazijn, laurier en rozemarijn bij en laat ca. 40 
min. zachtjes stoven.
Voeg de artisjokken, kerstomaatjes en de helft van de olijven 
toe en laat nog 10 min. verder sudderen.
Proef en breng eventueel verder op smaak met peper en zout.
Werk vlak voor serveren af met de rest van de olijven en de 
rauwe rode uiringen.
Serveer bij voorkeur met een volkorenpasta.

CARPACCIO VAN VARKENSVLEES MET  
RUCOLA, PARMEZAANSE KAAS EN GEBAKKEN 
ARTISJOKKEN
Ingrediënten
200 g fijn gesneden varkensvlees
2 eetlepels heel goede olijfolie (extra vergine)
½ citroen
50 g rucola
100 g krullen parmezaanse kaas
6 opgelegde artisjokharten (in bokaal)
1 eetlepel olijfolie voor het bakken
peper en zout

Recept
Leg het varkensvlees in een mengsel van olijfolie, citroensap, 
peper en zout. Laat een kwartier marineren.
Leg het varkensvlees naast elkaar op 4 borden.
Snijd de artisjokharten in twee. Bak de artisjokken 2 minuten 
op hoog vuur in wat olijfolie. Houd apart.
Verdeel de rucola over de bordjes. Leg op elk bord 3 gebakken 
stukken artisjokhart. Verdeel de parmezaanse kaas over de 
salade.

ARTISJOKQUICHE MET CORSENDONK
Ingrediënten
75 g Corsendonk (geraspt)
4 plakjes Corsendonk als garnering
200 g linguini of pasta naar keuze
1 blikje artisjokharten (uitgelekt)
100 g bacon

1 kleine rode ui
4 lente-uitjes
2 teentjes knoflook (uitgeperst)
2 el gehakte peterselie
3 theelepels gehakte verse basilicum
3 grote eieren
1 tl mosterd
185 ml room
mespuntje nootmuskaat
zout en peper
zongedroogde tomaten om te garneren

Recept
Verwarm de oven voor op 190°C.
Kook de pasta net niet gaar.
Bak de fijngesneden bacon in de pan aan. Zet het vuur wat 
zachter en voeg de ui, lente-uitjes, knoflook en peper toe.
Voeg daarna de fijngehakte artisjokharten toe. Laat 2 min. sud-
deren. Haal van het vuur en voeg peterselie, basilicum, zout en 
peper toe.
Mix de eieren, mosterd, room en de geraspte kaas. Kruid dit 
met nootmuskaat. Meng alles!
Vet een taartvorm goed in, leg eerst een bodem pasta en giet 
er het eimengsel over. Werk af met de plakjes Corsendonk en 
zongedroogde tomaten.
Zet +/- 45 minuten in de oven.
Controleer of de quiche gaar is door in het midden met een 
satéstokje te prikken.

ARTISJOK

BEWAREN
Je bewaart een artisjok het best in de koelkast, in een vochtige 
doek gewikkeld, om uitdrogen te voorkomen. Je kan een arti-
sjok maximum één week bewaren. In de handel zijn ze ook te 
verkrijgen in blik.

BEREIDING
Artisjokken worden altijd gekookt in gezouten water met wat 
citroensap (gedurende minimum 20 minuten). Wanneer de 
blaadjes gemakkelijk loskomen, is de artisjok gaar. Enkel de 
zachte stukken zijn eetbaar. 

Tip: Kook ze nooit in een aluminium of ijzeren pan om verkleu-
ring tegen te gaan.

GEZONDHEID

Voedingswaarde per 100 g

Energie  47 kcal
 197 kJ

Vezels  5,4 g

Koolhydraten  10,51 g

Vet  0,15 g

Eiwit  3,27 g

Water  84,94 g

Calcium  44 mg

IJzer  1,28 mg

Magnesium  60 mg

KONIJN MET OLIJVEN EN ARTISJOKKEN

Artisjokbodems en harten worden als een ware delicatesse gezien. De artisjokken die wij  
hier verorberen komen voornamelijk uit Frankrijk en de rest van het Middellands Zeegebied. 

Als de artisjok te veel bruine blaadjes vertoont, de stengel niet stevig aanvoelt of de knop 
open is, koop je de artisjok beter niet. 
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Duroc d’Olives 
varkensvlees, 

da’s pure kunst
Wat er artistiek is aan het heerlijke 
varkensvlees van Duroc d’Olives? De 
weldoordachte selectie van het ras, om te 
beginnen. Het roestbruine Duroc-varken 
heeft meer intramusculair vet, wat het vlees 
sappiger maakt. Ook over de voeding van 
de dieren is nagedacht; de harmonieuze 
mix van pure granen en olijfolie heeft een 
aangenaam effect op de malsheid van dit 
vlees. Het is maar dat je ’t weet als je Duroc 
d’Olives in de pan legt: varkensvlees met 

zoveel smaak, da’s pure kunst!

Kom er alles over te weten op 
www.durocdolives.be.
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Ingrediënten (4 pers.)
500 g macaroni
4 Duroc d’Olives varkenslapjes
3 eieren
200 g bloem
400 g paneermeel
1 el Provençaalse kruiden
1 el paprikapoeder
2 el geraspte Parmezaanse kaas
2 uien

MACARONI MET 
SCHNITZELS À LA 
MILANESE

Duroc d’Olives varkens krijgen een unieke samenstelling van granen en olijfolie in het voeder. 
En dat proef je. Met Duroc d’Olives ben je zeker van gezond, mals en lekker varkensvlees.

WIL JE GRAAG MEER WETEN? 
Neem dan een kijkje op www.durocdolives.be

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE BESTE SMAKEN.

DD_adv Belgische beenhouwer 220x145.indd   1 25/01/19   14:36

3 dl Duroc d’Olives olijfolie
1 teentje look
5 dl tomatenpassata
500 g Parijse champignons
1 el kappers
1 el gehakte platte peterselie
3 el Madeira
4 el Parmezaanse kaas geraspt
Peper & zout

Bereiding
Voeg de Provençaalse kruiden en de paprika bij het paneermeel. 
Paneer de lapjes eerst in de bloem, daarna in het ei, en dan in het 
paneermeel. Stoof de uien aan in wat olijfolie en voeg de gesneden 
champignons toe, samen met de look. Voeg als de champignons 
mooi bruin gebakken zijn de passata erbij, samen met de kappers en 
de peterselie. Laat het geheel 20 minuten rustig stoven op een laag 
vuurtje. Kruid af met peper en zout en de Madeira.
Kook de pasta beetgaar. Bak intussen de schnitzel mooi bruin in veel 
olie. Laat ze even uitlekken op wat keukenpapier en serveer ze met 
de macaroni. Overgiet met de Milanese saus. Werk af met wat 
geraspte Parmezaanse kaas.

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

bijgaande referentieperiode van 4 weken.

VANAF MAANDAG 31 MEI 2021 

Te gebruiken prijsvorken
REFERENTIEPERIODE

26/04/2021 tot 2/05/2021
3/05/2021 tot 9/05/2021

10/05/2021 tot 16/05/2021
17/05/2021 tot 23/05/2021

Te gebruiken prijsvorken
RUNDVLEES

 Cat Half dier Achterkwartier Voorkwartier

 1 € 6,28 en + € 7,97 en + € 3,70 en +

 2  € 5,66 tot minder dan € 6,28  € 6,84 tot minder dan € 7,97  € 3,25 tot minder dan € 3,70 

 3  € 4,46 tot minder dan € 5,66 € 6,06 tot minder dan € 6,84  € 2,73 tot minder dan € 3,25 

 4  € 3,61 tot minder dan € 4,46 € 5,58 tot minder dan € 6,06 € 2,49 tot minder dan €2,73

 5 minder dan € 3,61 minder dan € 5,58 minder dan € 2,49

VARKENSVLEES
 Cat. Half dier

 1 € 2,28 en +

 2 € 2,16 tot minder dan € 2,28 

 3 minder dan € 2,16

NIEUWE PRIJSVORKEN VOOR EEN NIEUWE VERKOOPPERIODE

26/09/2021 tot 
29/09/2021

Meat Expo 2021 Kortrijk 
Xpo

03/10/2021 Feest van Saint-Hubert

19/10/2021 Dag van de West-Vlaamse 
slager

30/10/2021 Slagersfeest Tielt

13/11/2021 Jaarlijk feest van de 
Brugse Slagersbond

KALENDER

BERICHT AAN ONZE 
CORRESPONDENTEN

Onze volgende uitgave verschijnt op  
22 aug 2021. Alle artikels, mededelingen, 
kleine aankondigingen, bestemd voor dit 
blad, dienen uiterlijk in ons bezit te zijn 

voor 10 aug 2021. Teksten die na die datum 
toekomen, worden verschoven naar de  

uitgave van september 2021.

DATUM ACTIVITEIT AANWEZIG

6/05/2021 Voorbereiding virtuele infoavonden I.Claeys, C.Vos

11/05/2021 VLAM: sectorcommisssie  pluimvee, ei en konijn I.Claeys

20/05/2021 Meat Expo: voorbereiding vakwedstrijden I.Claeys, C.Vos

26/05/2021 FAVV: Raadgevend Comité J.-L. Pottier

WAT DOET DE LANDSBOND?

FAMILIEHOEKJE
OVERLIJDENS

Wi hebben de droeve plicht u het overlijden te 
melden van mevrouw Margit Petrus, partner 
van Karel Constandt, schatbewaarder van de 

beenhouwersbond van Tielt.

De redactie van “De Belgische 
Beenhouwerij” biedt de achtbare 

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

Voor al uw advertenties en vragen kan u contact 
opnemen met Carine op het nummer 02 735 24 70 of 

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

BTW BE 0542 984 224 - Rekeningnummer 
IBAN BE 74 0017 1573 6707

 www.bb-bb.be
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 Benodigdheden: 6 parelhoen suprêmes 
• 120 g World Grill African sunshine 

Bereidingswijze: strijk de suprêmes in met 
de World Grill African sunshine. Presenteer 

met rozemarijn en partjes appelsien.

Benodigdheden: 10 zoete aardappelen  
• 100 g World Grill Fuego peru

Bereidingswijze: was de zoete aardappelen en 
rooster ze in de heteluchtoven voor 20-25 min. 
op 220 °C. Verwijder de schil aan de bovenkant 
van de aardappel en bestrijk met de World Grill 

Fuego Peru. Presenteer de sweet potatoes in 
een bakje als side dish bij het BBQ pakket.

Benodigdheden: 1 kg bavette  
• 20 g Kruidenmix Dordogne  

• 30 g World Grill Basic Seasalt 
& Lampong pepper

Bereidingswijze: kruid de 
bavette met de Kruidenmix 

Dordogne en strijk in met de 
World Grill Basic Seasalt & 

Lampong pepper.

Benodigdheden: volledige carré van edelvarken 
• World Grill Ginger-Lemon & Chili

Bereidingswijze: snijd de carré in côte à l’os. 
Strijk royaal in met de World Grill Ginger-Lemon & Chili. 

Diptip: als sausje kan je yoghurt mengen met 
de World Grill Ginger-Lemon & Chili.

Benodigdheden: 1 kg biefstuk 
• 60 g World Grill for Steaks 

Bereidingswijze: versnijd de biefstuk 
in flat iron steaks van 60 g en strijk in 

met de World Grill for Steaks.
Benodigdheden: lamsracks • verkruimelde 
feta • geroosterde paprika’s • World Grill 

Mediterrané • Provençaalse kruiden 
of Kruidenmix Dordogne

Bereidingswijze: snij de lamsracks 2 x open. 
Kruid binnenflappen met Provençaalse 

kruiden of Kruidenmix Dordogne. Beleg met 
de paprika’s en feta. Bind mooi op en bestrijk 

met de World Grill Mediterrané.

Benodigdheden: 4 Italiaanse bollen (voorgebakken) 
• 40 g World Grill French garden • 80 g mozzarella

Bereidingswijze: snijd de Italiaanse bol ruitvormig in tot 1 cm van de 
bodem. Verdeel met een kwast de World Grill French garden over en 

in de bol. Snijd de mozzarella in plakken en verdeel tussen de 
inkepingen. Presenteer het plukbrood als side dish bij het BBQ pakket.

.

De ontwikkeling van het bewuster kiezen voor kwaliteit 
vertaalt zich ook door naar de BBQ. 
Er is behoefte aan vlees en producten die qua kwaliteit 
en smaak boven de gangbare BBQ-gerechten uitsteken. 
Daarom hebben we ook een ambachtelijk 
BBQ-pakket samengesteld dat hierop inspeelt. 
High-end BBQ-gerechten die heel bijzonder zijn qua 
smaak en samenstelling. Voor een luxe BBQ-beleving. 

Product in the spotlight:
 

De World Grills zijn marinades op basis van 
zonnebloem- en olijfolie en nemen je mee over de 
hele wereld. De meeste World Grills vallen onder ons 
Pure label, zoals ook de World Grill Ginger Lemon & Chili. 
Heerlijk fris, pittig karakter en tekening van rode paprika-
stukjes, zwarte peper en peterselie. Smaakmakers zijn 
gember, citroen en chilies. Heerlijk op gevogelte, wit vlees en 
rib-eye maar zeker ook top bij gamba’s, zalm en lotte.

 

•  Connoisseur Yoghurt garlic sauce

•  Classic Sherry cocktail sauce

•  Connoisseur Asian bun &  

bbq sauce

BBQ-PAKKET LUXE
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Voor meer 
inspiratie neem 
contact op met 
uw Verstegen 

vertegenwoordiger.

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