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1. Weber Bickery Food

NIEUW!! WEBER FOOD ASSORTIMENT 
Bickery Food Group heeft smaakmakers voor de barbecue exclusief bij de slager
Op stand D099 staat Bickery Food Group met een compleet assortiment kruiden, rubs, olies en  
sauzen van het bekende barbecuemerk WEBER. Hier maakt u kennis met de fraaie displays en het 
promotiemateriaal waarmee u het hele jaar door kunt profiteren van de barbecue en de trend van  
het buiten koken. Als u geïnteresseerd bent in een aantrekkelijk serviceproduct met een mooie marge, 
is een bezoek aan onze stand zeker de moeite waard!

Het assortiment van WEBER bestaat uit meer dan 30 producten, waaronder Italiaanse kruidenmixen, 
exotische rubs, verfijnde olies en pure sauzen. Een serie interessante cadeauverpakkingen en speciale 
BBQ marshmallows maken de beleving helemaal compleet. Dankzij de trend van de winterbarbecue 
en de groeiende behoefte om vlees zelf te marineren, wordt het advies van de slager met de juiste 
producten steeds belangrijker. Deze smaakmakers van ‘s werelds bekendste barbecuemerk helpen  
u daarbij.

De handige meeneemverpakkingen bieden niet alleen variatie en een laagdrempelige aankoop voor  
de klant, maar ook een aantrekkelijke marge voor de specialist. De producten zijn onderscheidend  
omdat ze in vergelijking met de gangbare producten in de (super)markt minder zout en suiker  
bevatten, puurder zijn en speciaal ontwikkeld zijn voor en door barbecuespecialisten.

Onder het motto ‘ECHTE BBQ-ERS WILLEN HET ORIGINEEL’ speelt Bickery Food Group in op de 
bekendheid van de WEBER barbecue als A-merk. Bickery Food Group is al 45 jaar een betrouwbare 
partner met een groot portfolio aan foodmerken. Met de selectieve distributie van de WEBER food 
producten bij de speciaalzaken wordt een duurzame samenwerking opgebouwd met de sector.

KENNISMAKEN? 
Op stand D099 staan wij klaar met onze beursaanbieding

PROEVEN? 
Op het horecaplein binnen staan alle Weber BBQ sauzen om uit te proberen

ONLINE BEZOEK? 
Op www.bickeryweber.nl vindt u alle informatie

http://www.bickeryweber.nl


Sinds 1953 brengen we smaak, kwaliteit en variatie in fijne vleeswaren.  
Zin voor vernieuwing en passie voor vakmanschap is waar we voor staan. 

2. Imperial Meat Products

3. Interking
Interkring Vers is een samenwerkingsverband van 7 regionale versgroothandels gevestigd door heel 
Nederland. Deze regionale versgroothandels hebben ieder hun eigen verzorgingsgebied en identiteit. 
Iedere groothandel is dus uniek en kan zo perfect inspelen op zijn eigen specifieke marktgebied. 
De bij Interkring Vers aangesloten versgroothandels zijn: Verscentrum Ter Brugge, Palvé Versgroep 
Leeuwarden, Palvé Versgroep Heerhugowaard, De Waal Vers, VAV divers, Arts divers en VDB divers.

Wat de groothandels met elkaar verbindt, is dat ze met elkaar samenwerken op het gebied 
van assortiment, concepten & acties en marketing/communicatie, onder de naam 
Interkring Vers. Hierdoor zijn de groothandels in staat hun regionale positie  
te versterken en kan er onderling kennis en ervaring worden gedeeld.  
Zo kunnen de groothandels op een professionele en inspirerende 
wijze toekomstperspectief geven aan versspecialisten door 
het hele land. Dit alles met een verse kijk op samenwerken.
Op Slavakto zullen op de Interkring stand een aantal  
aantrekkelijke concepten tentoongesteld worden, welke de  
moderne versondernemer behulpzaam zijn bij het bereiken  
van zijn doelmarkt. Diverse hedendaagse zaken worden door 
middel van innovatieve oplossingen aan de orde gesteld. 
Medewerkers van de bij Interkring Vers aangesloten groothandels 
zijn graag bereid u meer hierover te vertellen. Dit alles natuurlijk in  
een gemoedelijke setting.

Wij hopen u graag te verwelkomen op 4 en 5 oktober op de Interkring Vers 
stand (C069). Interkring Vers.



4. Sismatec proces & packaging solutions 

Brengt u ook een bezoek aan onze stand C017? 

Al sinds 1963 is Sismatec toonaangevend in hoogwaardige procestechnologie  
en sterk in het leveren van oplossingen die passen bij onze klanten. Sismatec levert 
machines voor het bereiden, bewerken, portioneren, vullen, doseren, wegen en verpakken  
van voedingsmiddelen. De wereldwijde ervaring van onze leveranciers en de kennis van  
productieprocessen in “eigen huis” maken van Sismatec de specialist die u door het gehele  
productieproces kan leiden. Sismatec biedt haar klanten graag zekerheid en ontzorgt de klant  
van A tot Z. Dankzij ons gepassioneerde team van specialisten en onze korte communicatielijnen 
staan wij altijd voor u klaar. 

Bezoek onze stand C017
Tijdens de Slavakto praten wij u graag bij over de laatste trends, de processen en technologieën,  
en tonen wij u uiteraard een aantal oplossingen die bij uw bedrijfsproces passen en/of kunnen 
optimaliseren.

Op de stand vindt u onze machines van de volgende A-merken: Vakona, Mado, Treif, Rex en Proseal. 
Deze machines sluiten perfect aan bij diverse vleestoepassingen: zagen, snijden en slicen, mengen 
en tumblen, verpakken en vullen. Sismatec en Treif gaan voor hoge prestaties, eersteklas snijkwaliteit 
en gebruiksvriendelijke bediening. Treif is al jarenlang marktleider op het gebied van snijden, slicen 
en portioneren. Daarnaast tonen wij een Rex vacuümvulmachine. De vacuümvullers van Rex zijn 
veelvuldig toepasbaar en vele toepassingen (ballen, burgers, worstjes, cevapcici, etc). 

Bovendien vindt u onze Mado FPS (finger-protection-system) zaag. Deze zaag heeft de nieuwste  
techniek voor de meest efficiënte, hygiënische en veilige productie met vlees. Kortom: wij hebben  
u genoeg te vertellen en te laten zien op de Slavakto! 

Wij adviseren u graag over de machines die passen bij uw productieproces en ruimte. 
Graag tot ziens op onze stand C017!

Meer informatie:  
Sismatec B.V. 
Tel. +31 (0) 546 874 111 | info@sismatec.nl | www.sismatec.nl

mailto:info%40sismatec.nl?subject=
http://www.sismatec.nl


5. Bizerba
Oplossingen op maat voor iedere slager: dat is waar Bizerba al  sinds 1866 voor 
staat. Onze innovatieve software, snijmachines,  weeg- en kassasystemen zorgen 
voor een vlotte afhandeling van transacties en een geweldige winkelbeleving. 
Bezoek onze stand op  de Slavakto en maak kennis met onze nieuwe RetailApp 
MyOrder: “Het nieuwe bestellen volgens Bizerba!”

Met MyOrder bestellen klanten eenvoudig hun verse producten via  
een bestelzuil of tablet. Je klanten kunnen ondertussen verder met  
winkelen en halen hun kant-en-klare bestelling op wanneer ze klaar zijn. 
Het personeel kan direct aan de slag met de bestelling via de weegschaal  
of tablet. Ook telefonische bestellingen of rechtstreekse bestellingen aan  
de toonbank zijn eenvoudig in te voeren via de MyOrder app. Onleesbare  
handgeschreven bestellingen en lange wachtrijen in de winkel behoren zo tot  
het verleden.

Nog een voordeel van de RetailApp MyOrder is dat webshops en andere systemen 
makkelijk te koppelen zijn aan het bestelsysteem. De slimme app geeft je klanten 
ook maximale transparantie over hun bestelde producten. Allergenen, ingrediënten 
en herkomstgegevens zijn met MyOrder makkelijk te integreren in het bestelproces. 
Laat je medewerkers efficiënter werken en creëer een nieuwe winkelervaring voor 
je klanten met de nieuwe Bizerba RetailApp MyOrder.



6. Keurslager

Een krachtig collectief van 100% zelfstandige slagers
De Vereniging van Keurslagers is dé slagersformule van Nederland. De winkelformule  
voor zelfstandige slagers die onder het unieke A-merk Keurslager als sterk collectief naar  
buiten toe treden. Slagers die beschikken over een gemeenschappelijk DNA: vakmanschap,  
ambacht, persoonlijke aandacht en kwaliteit.

Activiteiten en pijlers van de Vereniging van Keurslagers
•  Zelfstandig ondernemen onder een A-merk. De winkelformule voor zelfstandige slagers die samen 

invulling geven aan het unieke A-merk Keurslager.
•  Actief verenigingsleven. Collectieve slagkracht, kennis delen en elkaar versterken via werkgroepen 

en regiobijeenkomsten.
•  Keurslager, niet zomaar een slager. Waarborging op het gebied van hygiëne, kwaliteit,  

voedselveiligheid en onderscheidend vermogen.
•  Kwaliteit staat voorop. Bewaking van ons gemeenschappelijke DNA: vakmanschap,  

ondernemerschap, persoonlijke aandacht en kwaliteit.
•  Keurslager Academie. Diverse opleidings- en ontwikkelmogelijkheden, trainingen en  

intensieve 1-op-1 coaching.
•  Merk en marketing. Gezamenlijke landelijke winkelacties en reclames met een door  

de leden vastgesteld prijsbeleid ter bevordering van de klantenstroom.
•  Lokale en digitale ondersteuning. Een team van marketeers adviseert en ontzorgt  

in marketingcampagnes en (online) communicatie op maat.
•  Persoonlijke winkelbegeleiding. Ondersteuning door jouw persoonlijke bedrijfsadviseur met kennis 

en knowhow om resultaatgericht te werken aan de realisatie van de lokale bedrijfsdoelstellingen.
•  Onze partners & supporters. Er wordt kennis gedeeld en samengewerkt met toeleveranciers om 

collectief voordeel te realiseren bij de inkopen. 

Onze bedrijfsadviseurs vertellen je graag meer over  
onze unieke vereniging op onze stand B076.
Vereniging van Keurslagers
www.keurslager.nl/over-de-keurslager
info@keurslager.nl
033 - 494 04 19

http://
mailto:info%40keurslager.nl?subject=


7. Multivac

8. De Sjroete Farm

9. Heiba Service

Ook de slagerswereld wordt door MULTIVAC ondersteund met het verwerken én verpakken van  
allerlei vleesproducten in kleine of middelgrote batches. De oplossingen van MULTIVAC voor  
zowel rauw als verwerkt vlees zijn heel flexibel en bieden een uitstekend investeringsrendement.  
Zie www.multivac.nl en www.gebruiktemultivac.nl

De Sjroete Farm is een kalkoenhouderij waar de passie voor het ambacht kalkoen houden en  
de liefde voor de dieren centraal staat. Bij De Sjroete Farm kunnen de kalkoenen rustig groeien en 
rondscharrelen in de kruidenwei. Onze kalkoenen onderscheiden zich niet alleen door haar sjieke 
zwarte veren, maar vooral door haar smaakvolle kalkoenvlees. Ondernemers Ruud en Sabrina laten  
u met liefde kennis maken met hun veelzijdige en bourgondische weidekalkoen. 

Heiba Service ondersteunt de ondernemer in zijn marketingdoeleinden door middel van een krachtige 
wekelijkse video! Bewegende beelden, aantrekkelijke vormgeving en korte tijdsduur: dat is de content 
die het meest de aandacht krijgt van de consument!

 

http://www.multivac.nl
http://www.gebruiktemultivac.nl


10. FAK software

Bedien je klant snel en professioneel offline en online  
volgens de huidige standaard
Jij houdt het liefst altijd en overal al je bedrijfsprocessen onder controle. Van afrekenen, etiketteren, 
produceren, recepturen, tot bestellen, alles in één systeem ondergebracht. Door het werken in het 
FAK-ecosysteem werk jij conceptmatig aan een toekomstbestendig bedrijf. 
 

Slimme software voor een ambachtelijke ondernemer 
Hoe jouw klanten ook bestellen, jij houdt altijd overzicht en structuur. Met het inzetten van  
de beste software geef jij je bedrijf de juiste richting en ben je toekomstbestendig. Jouw bedrijf  
werkt volledig binnen het FAK-ecosysteem. Dat betekent dat je gehele bedrijf vanuit één systeem 
bestuurt kan worden. 
√   Een bestelling aannemen verwerken en meegeven wordt weer leuk voor jou en je klant
√  Of de bestelling binnen komt via telefoon, e-mail, whatsapp, bestelzuil of jouw webshop,  

jij blijft alles overzien
√  Iedere dag met de beste tools aan de slag, voor een tevreden klant en vrolijke medewerkers 
√   Je rekent snel en eenvoudig af met gebruiksvriendelijke software via de kassa of online 

Hardware waar jij mee vooruit kan
Op de werkvloer moet het gebeuren. Met de beste hardware binnen handbereik blijft je altijd  
in control. Voor iedere medewerker overzicht en toegang tot het beste systeem. 
√  Iedereen maakt en verpakt makkelijk een product volgens het digitale receptenboek, veilig  

en toegankelijk op iedere werkplek
√  Met één druk op de knop voorzie jij je voorverpakte producten van een gepersonaliseerd  

productetiket met de juiste productinformatie
√  Print professionele orderpicklijsten, pakbonnen en voorzie jouw orders van orderetiketten in  

een handomdraai
√   Bespaar tijd voor jou en je klant door snel en gebruiksvriendelijk te bestellen op de bestelzuil,  

daarop af te rekenen of via de kassa of zelfscankassa

Hoe kunnen de oplossingen van FAK software jou helpen? 
We zien je graag op stand C098



11. Werk aan de Winkel

Kibo accountants en Winkelmanagement  
presenteren Werk aan de Winkel
Werk aan de Winkel helpt slagersbedrijven om meer rendement te behalen  
en/of meer grip te krijgen op hun persoonlijke en zakelijke (financiële) toekomst.

Bedrijfsadvies voor financien, kwaliteit, logistiek, HR en marketing.

www.eriswerkaandewinkel.nl

085-1052691

hallo@eriswerkaandewinkel.nl

12. Peergroup

Peergroup locatietheater presenteert zich op Slavakto 2022 
Met een ‘sneak peek’ van Slachtvisite, de  theatervoorstelling van Peergroup waarin de toekomst  
van de slager centraal staat, levert de theatergroep een interessante bijdrage aan  Slavakto. Tijdens  
de vakbeurs krijgen bezoekers ieder half uur beelden van de voorstelling te zien. Ook worden ze 
geïnformeerd over de mogelijkheden om de voorstelling locaal/regionaal of als  sneak peek in te zetten.  

Meer weten? Check de site van Peergroup: peergroup.nl/sneakpeek

http://www.eriswerkaandewinkel.nl
mailto:hallo%40eriswerkaandewinkel.nl?subject=
http://peergroup.nl/sneakpeek


13. Foodelicious 

Importeur van lekker eten
Je kan ons food assortiment vinden bij de beste kaas/delicatessenwinkels, concept stores  
(omdat het er uit zie als een cadeautje!) maar sinds de laatste jaar liggen we her en der ook 
bij enkele Slagerijen.

We hebben een breed scala aan productcategorieën, waar het BBQ/Vlees DKW assortiment 
de laatste 2 jaar flink is gegroeid. We mogen inmiddels enkele prachtige merken voeren die perfect 
aansluiten bij Slagers assortiment. Slagers verkopen natuurlijk prachtig vlees, daar mogen even mooie 
randartikelen niet aan ontbreken vinden wij.

Hieronder de merken die wij groot zullen uitlichten op de Slavakto:

De merken die we laten zien, bestaan uit producten die je kan gebruiken om vlees mee te  
rubben/marineren/sauzen voor achteraf. Denk aan prachtig geroosterd zout, vol met specerijen,  
echt Nederlands zout uit de Oosterschelde, Amerikaanse specerijen om te rubben, Amerikaanse 
Grillsauzen voor bijv spareribs/pulled pork, Italiaanse olijfolie voor side dishes.  
Er is de laatste jaren meer interesse voor goed vlees en het BBQ concept eromheen. Vlees is 80%,  
de overige 20% bereik je met het Foodelicious assortiment om een prachtig gerecht neer te zetten!

The man with the pan
Stonewall kitchen
Urban accents
Epic spice napa valley
Zeeuwsche zoute

Raijmakers heetmakers
Tomasu soy sauce
Foodelicious olijfolie
Foodelicious azijn
La chinata pimenton

https://groothandel.foodelicious.nl/merk/the-man-with-the-pan-1 
https://groothandel.foodelicious.nl/merk/stonewall-kitchen-1 
https://groothandel.foodelicious.nl/merk/urban-accents
https://groothandel.foodelicious.nl/merk/epic-spice-napa-valley
https://groothandel.foodelicious.nl/merk/zeeuwsche-zoute
https://groothandel.foodelicious.nl/merk/raijmakers-heetmakers
https://groothandel.foodelicious.nl/merk/tomasu-soy-sauce
https://groothandel.foodelicious.nl/merk/foodelicious-olijfolie-1
https://groothandel.foodelicious.nl/merk/foodelicious-azijn-1
https://groothandel.foodelicious.nl/merk/la-chinata-pimenton-1


14. Slagerspassie
Slagerspassie is dé online inspiratieomgeving voor iedereen die werken in de slagersbranche. Je vindt 
over de meest uiteenlopende onderwerpen inspirerende magazines. Over sturen op cijfers, marketing, 
sociale media, gesprekstechnieken, barbecue, maaltijden en nog veel meer. 
 
Wil jij weten hoe je een leuke vlog kunt maken? Kom naar onze stand voor een (korte) workshops 
vlogs maken en nog veel meer :) Lijkt het je leuk om deel te nemen? Top, kom naar onze stand  
en doe mee. Uiteraard is de workshop gratis. 

Om een perfect stukje rundvlees af te leveren met de hoogst mogelijke standaard in dierenwelzijn  
en kwaliteit moeten alle neuzen in de keten dezelfde kant op staan. Alle schakels in de keten zijn 
belangrijk. Bij de fokkers van vleesvee en bij de boerderijen waar de runderen worden gemest, draait 
alles om een goede verzorging. Goede voeding, rust en ruimte zorgen ervoor dat de runderen in een 
perfecte conditie worden afgeleverd op ons slachthuis. Tijdens het korte transport doen we er alles 
aan om stress te vermijden.

Ook op het slachthuis gaan we respectvol om met de dieren. Wat goed is voor het dier is goed  
voor de vleeskwaliteit. Vakmensen zorgen er verder in het proces voor dat de runderen op een  
hygiënische wijze worden geslacht. Daarna worden de karkassen op dezelfde locatie vakkundig 
uitgesneden tot vleesdelen zoals de ossenhaas en ribstuk. Ook selecteren wij karkassen  
van Limousin, Blonde d ‘Aquitaine en de Belgische Blauwe, die wij voor 
slagers verwerken in elk  gewenst snit. Zes eigen foodtrucks brengen het 
rundvlees vervolgens naar onze afnemers, zoals  kwaliteitslagers en horeca 
groothandel. Een korte keten in eigen hand, met de hoogst mogelijke zorg 
voor kwaliteit en dierenwelzijn. Met een goed gevoel genieten van heerlijk 
rundvlees uit Twente!

15. VIT’s Rundvlees, heerlijk rundvlees uit Twente



16. Duroc d’Olives

17. FoodLine System

18. Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf

Duroc D’Olives is het resultaat van een zoektocht van twee varkenshouders, Bart en Bénédicte Mouton 
uit Lochristi en Filip Van Laere uit Kruisem, naar een malser en gezonder varkensvlees. Duroc d’Olives 
is varkensvlees afkomstig aan moederszijde van een kruising van het Deense Landras en de Deense 
Large White. De moederlijn zelf wordt gekweekt binnen de eigen fokkerij op Belgische bodem. Langs 
vaderszijde stamt het varken af van een eindbeer van Duroc. De Duroc d’Olives varkens zijn herken-
baar aan hun roodbruine beharing en lange oren. De zeugen zijn stressnegatief en sterk bevleesd. 
Het vlees heeft minimale dripverliezen. Duroc d’Olives typeert zich door de mooie marmering van het 
intramusculaire vet. De dieren worden uitsluitend gevoederd met zuivere, natuurlijke granen van eigen 
productie en olijfolie als vetbron. Vooral het nieuwe Rouge label van Duroc d’Olives is met z’n honderd 
procent raszuiver Duroc varkensvlees en extra intramusculair vet erg geliefd bij Belgische chefs en 
fijnproevers. 

Om tot hun topkwaliteit te komen, behandelen de varkensboeren hun dieren met uiterste zorg en 
respect. Van huisvesting over voeding tot transport. Duroc d’Olives varkens leven in geventileerde, 
kooivrije stallen met natuurlijk daglicht en hun eigen ‘verrijkingsmateriaal’, wat externe interventies 
of ziektes zoveel mogelijk uitsluit. Duroc d’Olives volgt uiteraard ook de strenge normen van BePork. 
Daarnaast werkt Duroc d’Olives enkel met slachthuizen die voldoen aan strenge normen voor  
dierenwelzijn. Hun impact op de natuur beperken ze door hun afvalwater te zuiveren, groene  
energie te gebruiken en via dierlijke meststoffen naar circulaire landbouw te streven.  
Voor meer info, zie durocdolives.com/duurzaamheid 

Op basis van hun ervaring en uitgebreide expertise weten zij wat voor u het verschil maakt. 
Zij kunnen met en voor hun klanten nog steeds nieuwe wegen inslaan. Omdat uw bedrijf allesbehalve 
standaard is, ondersteunen zij u met de beste producten en verbruiksoplossingen die de markt te 
bieden heeft  en bieden zij u een premiumservice die consequent op uw vraag is afgestemd.

Bezoek ons pensioenfonds! 
Heb je vragen over je pensioen? We krijgen vaak vragen als:
• Hoeveel pensioen krijg ik straks?
• Kan ik eerder stoppen met werken of juist langer doorgaan?
• Wat is er geregeld voor mijn partner?
• Moet ik iets doen als ik ga scheiden?
• Wat gebeurt er als er een nieuw pensioenstelsel komt?

Kom met je vragen naar onze stand. Je krijgt van ons het antwoord.

Je vindt ons in stand B010.  
Op www.pensioenslagers.nl vind je veel informatie en de handige Pensioenplanner.

http://durocdolives.com/duurzaamheid
http://www.pensioenslagers.nl


19. HACCP oplossing uw partner!

20. Dry aging was nog nooit zo eenvoudig

HACCP oplossing is de bedenker van de eerste registratie App in Nederland en België, Het digitale 
systeem is de oplossing om van alle papieren rompslomp af te komen.

Door de vele keus in de verschillende module is er voor elke ondernemer wel een ideale app samen  
te stellen. Van alle HACCP registratie, uren registratie, personeel planning, allergenen, oplossingen, 
etiketten, ongedierte bestrijding en temperatuur bewaking. 

Nieuw is dit alles in een pakket CLEANWAY, met de juiste schoonmaakmiddelen, 
audit in uw bedrijf en bemonstering door een laboratorium, het meest complete  
pakket voor u als ondernemer. 

Kom met al uw hygiëne vragen naar onze stand op de Slavakto 2022.

De nieuwe Dry Ager® met Smart Aging®

Slimme technologie
De nieuwe generatie DRY AGER® garandeert unieke rijpingsresultaten; simpel 
en eenvoudig met SmartAging®. Gerijpt voedsel is bijzonder waardevol en 
delicaat. Het spreekt voor zich dat u zich hierbij geen fouten kunt veroorloven. 
Dankzij de geïntegreerde SmartAging®-technologie is dry agen nu eenvoudiger 
en veiliger dan ooit tevoren! Omdat u er nu zeker van kunt zijn dat u beschikt 
over precies de juiste parameters voor het dry aging-proces van elke soort 
voedsel, met één druk op de knop. Van rundvlees, varkensvlees, wild,  
gevogelte, ham, worst, vis, kaas en wijn tot kruiden en pasta.

Precieze parameters
De intelligente bediening van de Premium S-modellen maakt de 
elektronische controle van temperaturen variërend van 0 tot +30 °C,  
evenals luchtvochtigheidswaarden tussen 40 en 90% op elk gewenst  
moment mogelijk. Dit is allemaal mogelijk zonder wateraansluiting of tank, 
dankzij HumiControl® en kan volledig automatisch plaatsvinden met de  
SmartAging®-programma’s of zelf ingesteld via de handmatige modus. 

Absoluut schoon
Gevaarlijke bacteriën en kiemen krijgen geen kans. De DRY AGER® Premium S-lijn is ‘s werelds 
enige aging-koelkastreeks met een actieve UVC-sterilisatiekast die de volledige luchtmassa 1x 
per minuut steriliseert, gecombineerd met een geactiveerd carbonfilter dat de inkomende lucht 
zuivert. Het geïntegreerde SmartAging®-prereinigingsprogramma waarborgt daarnaast perfecte 
hygiënische startvoorwaarden na elke aging-cyclus. Zo bent u zeker klaar voor de volgende batch.

Voor meer info: www.dry-ager.nl 

HACCP
oplossing

http://www.dry-ager.nl


21. Havantec

22. Livar

Havantec is een familiebedrijf uit Oirschot. Al ruim 20 jaar zijn wij de partner voor voedingsmiddelen-
industrie. Door onze ervaring, kennis en brede netwerk kunnen wij op basis van uw behoefte  
doelgerichte en toekomstbestendige oplossingen bieden. 

Bij ons staat de relatie centraal zowel met onze klanten als met leveranciers; persoonlijk contact, 
open en transparant. Ons assortiment bestaat uit duurzame machines en systemen voor
productieprocessen en hygiënewaarborging, maar ook ergonomische oplossingen, interne 
transportmiddelen, rvs-bedrijfsinrichting en abattoir equipment. Dat alles is zowel standaard als  
op maat leverbaar. Door onze grootte voorraad aan machines en apparatuur bieden wij zeer snel 
oplossingen, indien mogelijk dezelfde dag geleverd. 

Om de kwaliteit en duurzaamheid van onze machines en systemen te waarborgen staat onze 
technische dienst dagelijks klaar voor installaties, preventief onderhoud en zorgen zij voor 
een flexibele, snelle en doelgerichte oplossing indien er storingen optreden. 

Tijdens de komende editie van de Slavakto komen wij graag weer in contact met onze relaties en  
starten we nieuwe relaties. Wij informeren u graag over onze werkwijze en hoe en waarmee wij u  
kunnen helpen. Daarnaast laten wij u graag kennis maken met de machines van onze partner Bretec 
en informeren wij u graag over alle mogelijkheden over ons one-of-a-kind schuimreinigingssysteem 
van Foamico en PHT.

We staan klaar om onze kennis, ervaring en brede netwerk met u te delen. Wij nodigen u graag uit op 
4 & 5 oktober op onze stand B045.

Op Abdij Lilbosch te Echt worden al bijna honderd jaar scharrelvarkens gehouden volgens  
eeuwenoude tradities van de monniken. De monniken van Abdij Lilbosch sloten zich in 2000  
bij Livar aan. Zo ontstond Livar; hét Limburgs Kloostervarken. Varkensvlees met een ziel. Onze  
kloostervarkens worden volgens eerlijk concept gehouden met de kleinschaligheid en aandacht 
van toen en volgens de richtlijnen van nu. Tot op de dag van vandaag staat Livar daarom garant  
voor smaak als beloning van goede zorg. Wij bieden met trots een écht stukje Limburgs  
kwaliteitsvlees zoals het bedoeld is.

Streekproduct
Een eerlijk product van Limburgse bodem met de grootste zorg bereid.

Smaak
De unieke smaak ontstaat door het samenspel van de beste Limburgse granen, 
een kruising van rassen en de bijzondere leefwijze van de Livarvarkens.

Dierenwelzijn
Livarvarkens worden gehouden op kleinschalige boerderijen met een volledige focus op 
dierenwelzijn volgens de hoogste standaarden van de Dierenbescherming.

Limburgs Kloostervarken



23. Van Uhm

24. Verstegen

Bij Van Uhm professionals in food processing weten we wat er nodig is om uw food proces zo  
efficiënt mogelijk te laten verlopen. Machines mogen niet stil komen te staan en uw productieproces 
moet in optima forma zijn. Elke dag weer.

En daarom blijven wij altijd op de hoogte van de ontwikkelingen als het gaat om food processing in 
uw branche. Graag praten wij u tijdens de SLAVAKTO bij over deze ontwikkelingen en we zien u graag 
in onze stand D044.

ALLES KOMT WEER SAMEN
Er wordt steeds meer gevraagd van jou als versspecialist. De behoefte aan gemak en inspiratie  
is groter dan ooit. De vraag naar ambachtelijke kwaliteit groeit. Hoe we je daarbij kunnen helpen?  
We laten het je graag zien op de Slavakto 2022, 4 en 5 oktober van 14:00 uur tot 22:00 uur. Trends, 
inspirerende concepten, techniek, inzichten, alles komt weer samen. 

Nieuw in het assortiment van Verstegen zijn Loaded Toppings: mooie kant-en-klare, rijkgevulde  
en efficiënte maaltijdcomponenten. Speciaal samen gesteld als snelle smaakmakers om je  
ambachtelijke versproducten en gerechten nóg lekkerder te maken. De Loaded Toppings, onder 
andere voorzien van de heerlijkste grove stukken groenten en de beste kruiden en specerijen. 
Met Loaded Toppings kan iedere vers specialist op een eenvoudige manier een eigen draai geven 
aan vlees óf vega en maaltijden. De toppings zijn volledig op smaak en gemakkelijk te verwerken 
in verschillende recepturen. Van loaded ovenschotels, kant-en-klaarmaaltijden en broodjes in de  
toonbank, tot toppings of vullingen voor barbecue-en grill producten.

Ook zullen er drie nieuwe varianten uit de lijn Sliceable Sauces gepresenteerd worden. Sliceable
sauces brengen je gemak en efficiëntie. Op eenvoudige wijze kun je producten opwaarderen  
wanneer het jou uitkomt en a la minute diversiteit in je toonbank aanbrengen. Ideaal als vulling 
of topping op alle vers segmenten (vlees, vis, kip, groenten). 

We laten het je graag zien op onze stand, nummer: A017-A027.

Verstegen Spices & Sauces
Tel. +31 (0)10-245 51 00 | 
Home - Verstegen Professional 



25. De Worst Groothandel
Sinds 2013 zijn wij gestart met de verkoop van Franse worsten op de markt. Doordat de vraag naar 
deze producten sindsdien is blijven stijgen zijn wij dit als snel gaan grossieren. Inmiddels zijn wij als 
groothandel sterk gegroeid en leveren wij een flink deel van alle in Nederland verkrijgbare Franse en 
Spaanse droge worst.

Ons assortiment bestaat uit meer dan 50 verschillende smaken droge worst. Naast droge worst 
importeren wij diverse gedroogde snijwaren zoals een Franse Rosette, diverse Long Brides en Jesus 
de Lyon die direct uit voorraad leverbaat zijn. Wij werken zonder tussenpartijen en importeren onze 
producten altijd uit land van herkomst. Vanuit onze standplaats Veghel versturen wij onze producten 
naar klanten in heel Nederland, Duitsland en België.

Wij zijn specialist in charcuterie en hebben inmiddels veel kennis en ervaring opgedaan. Hierdoor zijn 
wij in staat u met raad en daad bij te staan wanneer u wilt starten met deze producten, maar ook om 
advies te leveren indien u uw verkopen hierin wilt vergroten.

26. SVO
Bij SVO kunnen slagerijmedewerkers zich een leven lang ontwikkelen
Stap je binnen bij een slagerij, dan is de kans groot dat je een medewerker ontmoet die het vak 
leerde bij SVO vakopleiding food. SVO is een landelijke vakopleider die nieuwsgierige foodprofes-
sionals opleidt, van ervaren slagers tot innovatieve traiteurs. Naast mbo-opleidingen bieden we ook 
korte vakgerichte trainingen aan. Zo kunnen medewerkers zich een leven lang ontwikkelen.

De slagersbranche is continu in ontwikkeling en de veranderingen gaan hard. Het is belangrijk dat me-
dewerkers blijven leren, zodat ze het verschil kunnen blijven maken in hun werk. Bij SVO is het moge-
lijk om een complete mbo-opleiding te volgen, die werken en leren combineert. Daarnaast bieden we 
tientallen kortere vaktrainingen aan voor beginnende en ervaren slagerijmedewerkers. Voorbeelden 
zijn trainingen worstmaken en vleeskennis en de Vakopleiding traiteur. Het zijn vakgerichte bouwste-
nen, die naadloos aansluiten bij wat de praktijk nodig heeft. 

Leren via virtual reality
Bij SVO leren studenten een vak en ontwikkelen ze hun professionele identiteit. We bieden op  
een vernieuwende manier onderwijs, want bij SVO lopen we graag voorop. Voor onze studenten 

zetten we innovatieve leermiddelen in, zoals virtual reality en 3D-printen. Deze  
leermiddelen laten we graag zien op de Slavakto. Kom langs bij de SVO-foodtruck 
en ga aan de slag met het herkennen van vleesdelen via Virtual Reality. Of maak  
een hologram van een half varken via Augmented Reality. Een mooie manier om  
te ervaren hoe nieuwe technologieën leren nog leuker én makkelijker maken. 



27. Emondt Koeltechniek
Energie besparen op je koeltechniek? Dat kan! De koelinstallatie is in iedere slagerij een belangrijke 
gebruiker van energie. Met de huidige energieprijzen is het meer dan ooit aan de orde om uw  
koelinstallatie (nogmaals) onder de loep te nemen. Onze koeltechnische engineers laten jullie  
zien wat de feiten en fabels zijn met betrekking tot energiebesparing in de slagerij. Hoeveel energie 
verbruikt uw installatie en wat kan een energiezuinige en duurzame installatie voor u betekenen?  
Is CO2 voor u interessant of kan u wellicht nog door een synthetisch koudemiddel zoals R410 in 
combinatie met een energiezuinige installatie?  
Alles over energiebesparing en de toekomst van koudemiddel laten wij u graag zien op de stand. 

Emondt KMI Fresh Food Interiors
Wij presenteren: De beste koeltoonbank van Europa
De Emondt KMI Winner X toonbank met een niet te evenaren koelsysteem op basis van glycol. Dit 
unieke koelsysteem is door ons ontworpen en wordt op maat gemaakt in ieder van onze toonbanken. 
Koeling op basis van glycol zorgt ervoor dat de gehele toonbank wordt gekoeld wat ervoor zorgt dat 
producten niet uitdrogen. De Winner X heeft significant meer koelvermogen dan iedere andere toon-
bank, en heeft daardoor minder schommelingen in temperatuur en is in staat producten terug te koe-
len. Daarnaast is de Winner X koudemiddel-onafhankelijk en kan daardoor worden geleverd met zowel 
synthetische koudemiddelen (zoals R449, R507, R410, etc) als natuurlijke koudemiddelen (zoals CO2). 

Naast de innovatieve koeleigenschappen is de Winner X compleet op maat leverbaar en in materialen naar 
keuze. Van hardsteen, composiet, RVS of hout, de Winner X heeft ongekende mogelijkheden in design.

Wil je de Winner X met eigen ogen zien? Kom dan langs op onze stand.



28. Backsaver

29. Foodimpuls

Sinds 1990 is Backsaver gespecialiseerd in het produceren van kwalitatief hoogwaardige  
roestvaststalen hef- en kantelmachines voor de voedingsmiddelenindustrie. Machines die  
eenvoudig in gebruik zijn, zorgen voor een optimale productielijn en gezonde werknemers. 
Wij onderscheiden ons in het leveren van maatwerk kantelaars & liften welke afgestemd zijn 
op uw specificaties. Of uw product nu wordt aangeleverd in bakken, pallets, kratten, danwel in 
normwagens, octabins, zeer zware bakken, trolleys, tonnen, vaten, deegkuipen etc, wij  
ontwerpen een geschikte machine en bouwen voor u een Backsaver op maat.

Is uw slagerij klaar voor de toekomst?
Ondernemer zijn in de slagerswereld is tegenwoordig veel meer dan alleen vlees verkopen. De  
wereld ligt aan uw voeten en u komt genoeg uitdagingen tegen. Hoe kunt u bijvoorbeeld inspelen 
op de publieke opinie over dierenwelzijn? Wat kunt u doen om de stijgende kosten te beperken?  
Wat is de behoefte van uw klant, moet u uw assortiment uitbreiden? Foodimpuls wil ondernemers 
in food (slagers) succesvoller maken en ondersteunt u daarom graag bij al uw uitdagingen.

Foodimpuls bestaat uit twee groothandels, Haarsma Foodimpuls en Verscentrum Ede. Samen staan 
we sterk en zorgen wij ervoor dat u als slager successen behaalt met lekker vers. Foodimpuls is in 
staat om in heel Nederland haar klanten te bedienen met de lekkerste producten, advies op maat te 
geven en te ondersteunen met vernieuwende en kansrijke verkoopconcepten.
Tijdens de Slavakto bent u van harte welkom:

Stand A018 – Vers vlees
Durft u bewust te kiezen? Wij hebben voor u de lekkerste vers vlees concepten: van kip, varken tot 
rundvlees. Ontdek dit vlees met een verhaal!

Stand A069 – Maaltijden
Al bekend met Meat & Meals? Ons maaltijdenconcept voor in de slagerij, volledig ondersteund met 
recepten en promotiemateriaal. Wordt Meat & Meals uw volgende stap naar meer maaltijdenverkoop?

Stand B037 - Delicatessen
Dompel u onder in een wereld van delicatessen; noten, kaas, droge worst en buitenlandse vleeswaren. 
Kijk wat van toegevoegde waarde kan zijn voor uw winkel. We adviseren u graag! 

Stand B033 – Het verlengstuk van uw productieruimte
Interesse in topkwaliteit vleeswaren op ambachtelijke wijze gemaakt? Wij hebben voor u vleeswaren 
waar u trots op kunt zijn, gemaakt door onze worstmakers. Kom vooral langs om te proeven.

Bezoek ons op onze stands en ontdek hoe u uw slagerij gereed kunt maken voor de toekomst!
Kom, kijk en proef op stand A018, A069, B033 en B037.
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R V S  P R O D U C T E N

LETS bv 
Your professional partner in cleaningsystems Limburgs Kloostervarken

DEELNEMERS
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