de voorzitter

Vlees van bij ons moet!
Van 11 tot 15 juni liep de internationale week zonder vlees. Hebt u het gemerkt? Ik in ieder geval niet, behalve door de uithaal van Greenpeace tegen verwerkt vlees en tegen de te grote vleesconsumptie volgens
hen. Ik merkte het ook één keer op mijn bord, die ene middag in een overheidsrestaurant in Brussel. Ik liet
me vangen aan wat geafficheerd stond als een ovenschotel, die bij het naar binnen werken blijkbaar geen
enkel stukje vlees bevatte… Ik weet niet waar de quinoa en de andere exotische bestanddelen vandaan
kwamen, maar lokaal zullen een groot deel van de ingrediënten toch niet geweest zijn. Op zich is er niets
verkeerd met zo’n ovenschotel zonder vlees, maar de cateringdienst van de overheid zou misschien wat
meer aandacht moeten hebben voor de wijze waarop een bepaalde schotel aangekondigd wordt, “vegetarische ovenschotel” zou dan toch wat correcter weergegeven hebben wat de pot die dag schafte.
Je kan in dat type grootkeukens vandaag de dag elke dag vegetarische schotels verkrijgen, naast de eerder gangbare oervlaamse
dagelijkse kost met vlees, aardappelen en groenten en ik merk dat de rijen bij die gerechten steeds veel langer zijn dan bij de plantaardige schotels. Een teken dat de doorsnee Vlaming die als ambtenaar aan de slag is in Brussel niet op een stukje vlees meer of
minder kijkt.
Wanneer het vlees dat daar en in andere restaurants aangeboden wordt Belgisch is van A tot Z, dan kan het voor ons helemaal niet
meer stuk. De schakels die na onze veehouders aan zet zijn spelen daarin een belangrijke rol. De Belgische slachthuizen, met hun
uitgebreid netwerk van afnemers, de groothandelaars in vlees en vleeswaren en foodservice bedrijven kunnen en moeten meer de
kaart trekken van lokaal geproduceerd vlees en dat ook in de kijker zetten bij hun klanten. De zorg die besteed wordt aan en de
liefde voor het dier en de stiel die komt kijken bij het opkweken van een rund moet terug te vinden zijn tot op het bord en doorheen
de ganse keten van de weide tot op het bord. De topsmaak van het vlees van die dieren moet er bij wijze van spreken vanaf druipen! De mensen die vlees aankopen, moeten meer gewezen worden op de voordelen van lokaal geproduceerd vlees op het vlak
van klimaat- en milieu-impact en de lagere voedselkilometers. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, VLAM, zet al
jaren campagnes op om ons vlees in de kijker te zetten, los van alle anti-vleescampagnes die we de revue zien passeren. De consument kijkt er echter niet meer van op en die VLAM-campagnes moeten gerichter en anders om hun doel te bereiken. De voorbije
veertiendaagse van het vlees, gericht op de horeca en toelevering kreeg duidelijk te weinig respons en vraagt een andere aanpak.
Het begrip “Vlees van bij ons” moet er op korte termijn diep ingebakken zitten, van hoog tot laag, van versnijder over de kok tot de
consument. Wat meer chauvinisme mag gerust! In het kader daarvan is een duidelijke en herkenbare promotie voor Belgisch vlees
van bij ons van cruciaal belang. De horeca in zijn geheel, van grootkeuken over toprestaurant tot kleine brasserie, kent te weinig de
kwaliteiten en mogelijkheden van vlees van bij ons. Onze wat op de achtergrond geraakte lokale dubbeldoelrassen, zeker de Witblauwe dikbillen, maar ook de vleesrassen van andere origine die hier geboren, gekweekt, geslacht en versneden worden verdienen
véél meer respect van kok en consument.
Wat hebben we als boodschap voor de ganse keten: koop en verkoop écht Belgisch vlees van bij ons. Help de boodschap voor
meer en lekker vlees van bij ons uitdragen. Spoor je vrienden, kennissen, slagers en restaurateurs in de buurt aan om geen Iers,
Braziliaans, Argentijns of Australisch vlees te kopen of te verwerken. “Vlees van bij ons” moet net zoals met de “kazen van bij
ons”-campagne tijdens de Wereldbeker voetbal de sfeer van gezelligheid en lekker eten oproepen.
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