Informatie

Bij vragen of voor meer informatie over de nieuwe kalfsvleesdefinitie of over de nieuwe
verordening Slachting, Weging en Classificatie kunt u terecht bij de afdeling Beleid van
de Productschappen Vee, Vlees en Eieren. Telefoon (079) 368 79 23
Informatie is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar op het bedrijfsnet van de
PVE: www.pve.nl (kies bedrijfsnet).
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De kalfsvleesdefinitie

Nieuwe regeling Slachting, weging en classificatie

Na ruim drie jaar onderhandelen is in de Europese Unie overeenstemming bereikt over een
nieuwe verkoopdefinitie voor kalfsvlees. Daarmee staat vast hoe vlees van runderen jonger
dan twaalf maanden vanaf 1 juli 2008 genoemd moet worden.

Door invoering van de nieuwe kalfsvleesdefinitie is de regelgeving voor slachting,
weging en classificatie aangepast. De nieuwe Verordening Slachting, Weging en
Classificatie Slachtrunderen treedt per 1 juli 2008 in werking.

Het vlees van runderen jonger dan twaalf maanden wordt vanaf dat moment ingedeeld in
twee categorieën, V en Z. Voor alle lidstaten is vastgelegd welke verkoopbenamingen voor
de twee categorieën gebruikt moeten worden. Hierbij is rekening gehouden met de tradities in de landen. In sommige landen gaat het alleen om blank kalfsvlees. In andere landen,
zoals Nederland, wordt zowel blank als rosé kalfsvlees verkocht. Nu worden beide producten onder de noemer ‘kalfsvlees’ verkocht. Dit kan onduidelijkheid of verwarring veroorzaken. Temeer omdat blank en rosé kalfsvlees
verschillen in smaak, malsheid en kleur.

Tot 1 juli 2008
De oude Verordening Slachting, Weging en Classificatie maakt onderscheid tussen rund
A (kalveren) en rund B (volwassen runderen) op basis van het warm geslacht gewicht. De
grens ligt op 200 kilogram. Onder dit gewicht moet een rund als rund A worden geslacht.
Boven dit gewicht als rund B. Runderen A worden op dit moment geclassificeerd naar
bevleesdheid, vetheid en kleur. Voor kleurclassificatie wordt onderscheid gemaakt tussen
blanke en rosé kalveren, afhankelijk van het voer en niet van de leeftijd. Kleurclassificatie
gebeurt op verzoek van de slachterij.

Het invoeren van de kalfsvleesdefinitie en de
benaming voor de twee verschillende
producten moet er toe leiden dat voor consumenten duidelijk wordt om welk product
het precies gaat.

Vanaf 1 juli 2008
Met de invoer van de nieuwe kalfsvleesdefinitie wordt de gewichtsgrens vervangen door
een leeftijdsgrens. Dit betekent dat alle runderen tot twaalf maanden worden geslacht
als rund A, alle runderen ouder dan twaalf maanden als rund B. Vanaf 1 juli 2008 worden
runderen A ook ingedeeld naar leeftijd.

Blank of rosé?
Vanaf 1 juli 2008 gelden twee categorieën
voor vlees afkomstig van runderen die jonger
zijn dan twaalf maanden.
V	is de eerste categorie. V betreft vlees
afkomstig van runderen die niet ouder zijn
dan acht maanden.
Z 	is de tweede categorie. Z betreft vlees
van runderen die ouder zijn dan acht
maanden en niet ouder dan twaalf maanden.
Voorbeelden
Geboortedatum

Slachtdatum

Categorie

01-01-2008

01-09-2008

V

01-01-2008

02-09-2008

Z

28-02-2008

28-10-2008

V

28-02-2008

29-10-2008

Z

01-04-2008

01-04-2009

Z

01-04-2008

02-04-2009

Rund

Etiket
Alle kalfsvlees moet voorzien zijn van een etiket waarop de slachtleeftijd of de categorie
‘V’ of ‘Z’ staat. De slachtleeftijd wordt aangegeven met de woorden: ‘slachtleeftijd: tot 8
maanden’, resp. ‘slachtleeftijd: van 8 tot 12 maanden’. Bij vlees voor de eindverbruiker
moet het etiket de slachtleeftijd vermelden, hier bestaat niet de mogelijkheid om uitsluitend
voor de vermelding ‘V’ of ‘Z’ te kiezen.
De verordening schrijft ook voor dat het etiket moet worden aangebracht op alle delen,
dus op elk voor- en achterspan afzonderlijk. De manier waarop dat moet gebeuren kan
verschillen per lidstaat. Het is daarom van belang dat slachterijen zich bij afzet naar andere
lidstaten goed laten informeren over de exacte voorschriften die in de desbetreffende
lidstaten gelden.

Namen in de Europese Unie
Voor alle landen in de Europese Unie zijn de namen van de twee categorieën kalfsvlees
vastgelegd. Vlees van categorie V heet in Nederland ‘kalfsvlees’. Vlees van categorie Z
heet ‘rosé kalfsvlees’. Het Nederlandse rosé kalfsvlees mag niet meer onder die naam in
het buitenland worden verkocht.
Kalfsvlees in een aantal Europese landen
categorie V

categorie Z

Nederland

kalfsvlees

rosé kalfsvlees

Duitsland

Kalbfleisch

Jungrindfleisch

Frankrijk

(viande de) veau

(viande de) jeune bovin

Italie

(carne di) vitello

(carne di) vitellino

