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   Deelnemersvoorwaarden en reglement  
                 voor de wedstrijd om de Gouden Slagersring 2017 
 
Paragraaf 1: Inleiding 
De redactie van het vakblad Vleesmagazine, uitgegeven door Vakmedianet, Food & Horeca 
bv, Alphen a/d Rijn, organiseert in samenwerking met de K.N.S., S.V.O. en Broederschap 
Gouden Slagersring de wedstrijd om de Gouden Slagersring. 
 
Paragraaf 2: Voorwaarde 
De voorwaarde waaraan moet worden voldaan om aan de wedstrijd deel te nemen en voor 
bekroning in aanmerking te komen, luidt als volgt: 
Een product voor het slagersbedrijf te lanceren dat tot nu toe onbekend is en waarbij 
vernieuwing (innovatie) het sleutelwoord is  met de focus op significante zoutreductie. 
Doorslaggevend voor de jury zal ook zijn dat de inzending een kansrijk gangbaar product is of 
kan worden en tevens een ambachtelijke en specialistische uitstraling heeft. Daarnaast 
zullen economische aspecten en de eenvoud qua technische bereiding in de beoordeling een 
belangrijke rol spelen. 
 
Paragraaf 3: Deelnemers 
Deelnemers kunnen zijn alle rechtmatig in Nederland gevestigde slager-ondernemers, hun 
gezinsleden en medewerkers werkzaam in het ambachtelijk slagersbedrijf. 
Deelname op naam van bedrijven is niet toegestaan.  
 
Paragraaf 4: Producten 
Als artikel, bedoeld in paragraaf 2, komen in aanmerking:  
a.  alle producten die in het ambachtelijk slagersbedrijf verkocht kunnen worden met 

vlees als belangrijkste basisgrondstof (40%) zoals: vers vleesproducten, traiteur, 
snacks, maaltijden, worst, vleeswaren , soepen etc. 

 
b. De ingezonden producten moeten voldoen aan de betreffende wettelijke eisen gesteld 

in het vlees-, vleeswaren-, gehakt- en vleesproductenbesluit en of kokswarenbesluit 
 
c. Bij de inzending moeten twee enveloppen met code zijn gevoegd die door de 

wedstrijdorganisatie beschikbaar zijn gesteld, waarvan de een (de witte) moet 
bevatten: de receptuur, ingrediëntendeclaratie ,  consumenten 
gebruiks/bereidingsadvies motivatie en de bereidingswijze volgens welke het 
ingezonden artikel kan worden gemaakt (het papier moet neutraal zijn en zonder 
naam, e.d. ); de tweede (de gekleurde)  envelop moet de naam en het volledige adres 
van de inzender bevatten.  

  
d. Iedere inzender verplicht zich, indien de jury daarom verzoekt, het ingezonden artikel 

door vóórwerken te demonstreren. 
 
e. Zowel de inzending zelf als ook de receptuur en de bereidingswijze van de 

genomineerden producten worden eigendom van Vleesmagazine die hierdoor alle 
publicatierechten verwerft. 
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f. Deelnemers ontvangen na de uitreiking het aanbevelingskeuringsrapport. 
 

g. Voor deelnemers is het deelnamebedrag € 50,- exclusief BTW per product en dit dient 
voor de wedstrijddatum betaald te zijn. Voor SVO-leerlingen is deelname gratis. U 
ontvangt een factuur daags vóór 16 maart a.s. Voor SVO-leerlingen is deelname gratis 
onder vermelding van het studentnummer. 

 
Paragraaf 5: Inzendingen 
Het aanmeldingsformulier moet worden gestuurd gemaild naar het wedstrijdsecretariaat 
van de Gouden Slagersring vóór 10 maart 2017. Aanmelden kan alleen via het officiële 
aanmeldingsformulier op www.goudenslagersring.nl. De producten moeten franco en goed 
verpakt verzonden of aangeleverd worden aan het adres waar de keuring plaatsvindt dat op 
het instructieformulier is vermeld. 
 
Paragraaf 6: Beoordeling 
De beoordeling zal geschieden door een geselecteerde jury. Op de beslissing van de jury is 
geen beroep mogelijk. Inzenders mogen geen lid van de jury zijn. De jury zal, zolang zij nog 
geen beslissing heeft genomen, alleen die enveloppen, bevattende receptuur en 
bereidingswijze, openen wanneer dit voor een juiste beoordeling door de jury beslist 
noodzakelijk wordt geacht. 
De juryleden verplichten zich tot strikte geheimhouding. Artikelen worden niet 
teruggestuurd. Uiteraard worden bedorven producten niet gekeurd. 
 
Paragraaf 7: De Winnaar Gouden Slagersring 
De winnaar van de wedstrijd wordt gekozen uit max. 5 genomineerden producten en 
ontvangt de Gouden Slagersring en een daarbij passende oorkonde. Heeft de winnaar al 
eerder de Gouden Slagersring verworven, dan zal de prijs bestaan uit twee briljanten, 
waarvan één aan de rechterzijde en één aan de linkerzijde van het monogram op de ring 
wordt aangebracht. 
 
Paragraaf 8: Winnaar Jong talent 
Deelnemers niet ouder dan 25 jaar mogen meedoen aan de wedstrijd ‘Jong talent’ voor de 
Gouden Slagersring. Voor deze wedstrijd wordt de winnaar gekozen uit maximaal 3 
genomineerde producten. 
 
 
 

http://www.goudenslagersring.nl/

