PERSBERICHT
4 oktober 2018

Slavakto; een begrip in de slagersbranche
Belangrijke informatie over de Slavakto vakwedstrijd!
De wedstrijdcommissie van de Stichting Slavakto is er klaar voor. De reglementen zijn ge-update, de
inschrijfwebsite is online en de draaiboeken zijn aangepast. Kortom: het kan beginnen! Dit jaar vindt de
Slavakto plaats op maandag 5 en dinsdag 6 november in de Jaarbeurshallen in Utrecht. Sinds jaar en dag is
dit één van de belangrijkste vakbeurzen voor de slagersbranche in Nederland. Ook de vakwedstrijd - waar
slagers hun producten presenteren - zijn sinds het bestaan van de Slavakto een belangrijk onderdeel.
Inschrijven voor de vakwedstrijd gaat nu nog makkelijker
Het is al sinds 3 september jl. mogelijk om producten aan te melden voor de Slavakto vakwedstrijd. En met het
digitale platform gaat dit nu nog makkelijker. Ga naar www.slavakto.nl/vakwedstrijden/ en schrijf u in. U hoeft
slechts éénmaal uw gegevens in te voeren voor alle producten. Na inschrijven kunt u direct uw productkaartjes
en geleidelijst downloaden en afdrukken.
Wijziging aanleveren producten
Stichting Slavakto streeft steeds naar het hoogst haalbare als het gaat om de kwaliteit van de producten én het
keuringsproces en is continu op zoek naar verbetering. Voor de aankomende editie vindt er daarom een
wijziging plaats als het gaat om het aanleveren van producten. Voorheen werden aangesneden stukken niet
gekeurd, met onnodig veel afval tot gevolg. Stichting Slavakto is van mening dat dit in deze tijd niet meer
gewenst is. Dit jaar worden aangesneden stukken van te snijden vleeswaren (hammen, rookvlees, roastbeef,
etc) wel ter keuring geaccepteerd, zij het met een minimum gewicht van 2 kg. Voordeel hierbij is dat de
deelnemers het mooiste deel kan selecteren en insturen. Uitzondering hierop zijn producten in zakeinde, die
worden niet gekeurd indien ze aangesneden zijn. De VAS-vakwedstrijd (gepland in 2019) volgt de hier
weergegeven wijzigingen.
Meer informatie en op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven over Slavakto 2018 inclusief alle activiteiten, de vakwedstrijd en de verkiezing
‘Leukste slagerij van Nederland’? Volg dan Slavakto 2018 via www.slavakto.nl en Facebook:
www.facebook.com/slavakto.

