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MEER OOR CLEAVER
DieCleaver-pryseword sedert 2005 toegeken
om slaghuise aan temoedig omhul standaar-
de teverbeter.Datdiémikpuntbehaal is,word
bewysdeur terugvoering vanverbruikerswat
daarop dui dat die Cleaver-pryse as ’n waar-
merkvangehaltebeskouword.Slaghuisekan
nie self daarvoor inskryf nie, maarmoet deur
hul kliënte benoemword.
Verbruikers van oor die hele Suid-Afrika

kon verlede jaar van Oktober tot Desember
hul beste slaghuise benoemen vir hulle stem.
Meer as 30 000 benoemings is ontvang. Uit
dié kandidate is 105 finaliste beoordeel.
Eenvandie sprekersopvanjaar seprysoor-

handigingseremonie was mnr. Rudi van der
Westhuizen, uitvoerende direkteur van die
Suid-Afrikaanse Vleisbedryfsmaatskappy
(Samic). Samic is ’n maatskappy wat deur
die plaaslike rooivleisbedryf daargestel is om
die gehalte en veiligheid van vleis te verse-

ker. Dié organisasie is verantwoordelik vir
die ouditering van die topslaghuise wat vir
die Cleaver-pryse benoem is.

VERSEKER BETER VLEIS
Van derWesthuizen het gesê een van die re-
deswaarombesluit is omdiepryse toe te ken,
was die bedryf se kommer oorwetgewing en
die gehalte van die produkte wat op die ver-
bruiker se bord beland het.
Puik standaarde geld by alle abattoirs en

ontbeningsaanlegte.Sodradievleissnitteegter
die persele verlaat, val dit nie meer onder die
jurisdiksie van die Wet op die Veiligheid van
Vleis (Wet40van2000)nie.DieCleaver-pryse
verbeter nou die gehalte van die eindproduk,
spesifiek wat betref higiëne, verbruikerge-
halteversekering, diens en waarde vir geld.
Slaghuiseienaars en vleishandelaars het

die geleentheid aangegryp om verbruikers
van ’n beter produk te verseker.

DIE rooivleisbedryf se komitee wat na die
versorging van lewende hawe omsien,meen
dat lewende diere nie meer vir slagdoelein-
des ter see uitgevoer mag word nie en dat
’n formele verbod op dié praktyk ingestel
moet word. Sommige handelaars voer soms
lewende vee uitmet die doel omdie diere by
’n oorsese bestemming te laat slag. Volgens
die komitee is dié praktyk geneig om onno-
dige en onvermydelike lyding van diere te
veroorsaak.
Die komitee sê in ’n persverklaring daar is

geen rasionele of aanvaarbare rede om vee

“Op dié manier word werkgeleenthede
in Suid-Afrika geskep en voedselsekerheid
bevorder.”
Van die basiese beginsels van dieresorg

waaraan boere en abattoirs moet voldoen,
sluit in gemak en skuiling, toegang tot vars
water en ’n gesonde voerrantsoen, die teen-
woordigheid van ander diere van dieselfde
soort, die geleentheidomnatuurlikop te tree,
die voorkoming of vinnige behandeling van
siektes en gepaste hantering.
Talle abattoir-eienaars, veral dié wat

verkoelde en bevrore vleis uitvoer, besef
die ekonomiese belangrikheid van diere-
regte. Hulle voldoen reeds aan die streng
standaarde wat deur bedryfsorganisasies,
invoerders en die Regering gestel word ten
opsigte vandieresorg endie behandeling van
diere voor hulle geslag word.
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oor lang afstande en vir lang tye in oorvol
toestande met baie risiko’s te vervoer nie.
Volgens die komitee sal Suid-Afrika se inter-
nasionale aansien daarby baat vind as hy ’n
beginselvaste posisie jeens dié “onmenslike
en onaanvaarbare” praktyk inneem.
Die gehalte van die vleis sal volgens die

komitee ook deur dié praktyk geraak word.
“Daar is geen rede waarom lewende diere
nie volgens die voorgeskrewe reëls in Suid-
Afrika by ’n uitvoer-abattoir geslag kanword
en die vleis dan in verkoelde vorm oorsee
gestuur word nie,” lui die verklaring.

Suid-Afrikasebeste
slaghuise is in Isando
metCleaver-eerbewyse
beloon.Dieverteenwoor-
digersvandiewenners
is voor, van links,mnre.
MariusJordaan (Karaglen
Superspar),RudiOosthüy-
se (TheGroveSuperspar)
enWalterRossouw(Impala
Vleis).Agter, van links, is
mnre.Eloff duToit (Kings
MeatDeli), JosédeKlerk
(WestEndVleismark) en
BertusSteenkamp (Boma
Vleismark).
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TERSEE‘ONAANVAARBAAR’

DIE beste slaghuise op nasionale en streeks-
vlak is opdie13deCleaver-prysoorhandiging
aangekondig. Dit word geborg deur Freddy
Hirsch, produkteverskaffer aan die rooivleis-
bedryf. Dié kompetisie van die Suid-Afri-
kaanseRooivleisbedryfsforumgeeerkenning
aan slaghuise wat aan die verbruiker se ver-
wagtingevoldoen tenopsigte vanhigiëne, die
voorsiening van puik, gerolmerkte Suid-Afri-
kaanse beesvleis, die vlak van bevoegdheid
wat betref die verskaffing van advies oor
maaltydvoorbereiding, asook die indrukke
oorwaarde vir geld.
Die nasionale wenners in die kategorie vir

slaghuise met vier of meer kasregisterpunte
was Impala Vleis (platinum), Brits, en Kings
MeatDeli (goud),CastleWalk,Erasmuskloof.
In die kategorie vir slaghuise met drie

of minder kasregisterpunte het West End
Vleismark,Kimberley, die platinumprys ont-
vang en Boma Vleismark, Olympus, Faerie
Glen, goud.
In die kategorie vir voedselmarkte/super-

markslaghuise het TheGroveSupersparRiv-
erside, Nelspruit, die platinumprys ontvang
en Karaglen Superspar, Edenglen, goud.
Die wenners in die platinumkategorie het

elk R20 000 ontvang en die goue wenners
elk R10 000.
Die Spar-vleismarkte het spesiale vermel-

ding gekry omdat hulle elke jaar al hoe beter
presteer.
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