Halal aanbod
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CONCEPT
Moslims eten ‘halal’, ofwel ‘toegestaan’, voedsel. Zij kopen en consumeren maaltijden, snacks,
babyvoeding, broodbeleg, enz. dat halal is. Het voorliggend initiatief bestaat erin dat zowel in
restaurants als in winkels (supermarkten, traiteurzaken, …) een halal aanbod te vinden is.

DOELGROEPEN
Volgens recente schattingen is in België en Frankrijk ongeveer 7 procent van de bevolking moslim.
Dit is een grote doelgroep die momenteel in de betrokken regio’s niet of nauwelijks wordt bediend
wat betreft hun voedselvoorschriften.

VERNIEUWENDE ELEMENTEN
Zowel aan de kust als in de Ardennen is het aanbod aan halal voeding, zowel op restaurant als in de
winkels, nagenoeg onbestaand. Een halal aanbod zou een bestaande lacune invullen.
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Noden waarop wordt ingespeeld
Bij ‘halal’ voedsel gaat het zowel om het voedsel zelf, als om hoe dieren worden geslacht. Er mogen in
voedingsmiddelen ook geen ingrediënten verwerkt zijn die niet halal zijn. Gezien deze
voedingsvoorschriften zoeken moslims ook op vakantie naar halal mogelijkheden. Deze zijn aan de kust
en de Ardennen uiterst beperkt, wat complicaties oplevert voor de vakantie-ervaring.

Specificaties voor mogelijke uitwerking
•
•
•

Een voorwaarde voor een succesvolle implementatie is dat ondernemers zich zorgvuldig informeren
en laten adviseren omtrent de voorwaarden waaraan halal voedsel moet voldoen.
De keuze van leveranciers zal cruciaal zijn.
Eventueel kan, in een minimale invulling van het concept, een beperkt aantal halal producten bij een
erkende leverancier worden ingekocht, zonder dat de ondernemer zelf de artikelen nog verder verwerkt.

Mogelijke aanbieders / partners
Restaurants en traiteurzaken zouden met halal ingrediënten maaltijden kunnen samenstellen die halal
zijn. Deze kunnen dan op de menukaart / in de toog met een icoontje worden aangeduid (zoals
bijvoorbeeld ook wordt gedaan voor vegetarische of veganistische gerechten).
Supermarkten kunnen in het vleesvak aparte verpakkingen met halal vlees voorzien. Ook in andere
afdelingen (zoals bij het broodbeleg, de bereide maaltijden, …) kunnen een aantal halal referenties
worden aangeboden. De gemeentes kunnen een inspanning leveren om ook halal-marktkramers aan
te trekken naar de plaatselijke markten in de toeristische periodes.
Een samenwerking met bestaande actoren in de horeca en/of voedselkleinhandel die halal
voedingsmiddelen verkopen, lijkt zeker in een beginperiode aangewezen.
Wat zit erin aan toegevoegde waarde voor de partners-ondernemers?
• Diversificatie: dit concept laat toe het bestaande aanbod te verbreden.
• Marktuitbreiding: met halal voedingswaren kunnen ondernemers een gans nieuwe klantengroep
aanboren die tot dusver voor hen afgesloten is.
• Omzetvermeerdering: een halal aanbod zal geen verschuiving in omzet, maar wel bijkomende
omzet genereren.

Hefbomen
Westtoer kan op zijn website een oplijsting geven waar er halal kan gegeten en gekocht worden.
Uitgevers van gidsjes die toeristen tips geven over ‘waar uit eten’ aan de kust of in de Ardennen,
kunnen erop gewezen worden dat het zinvol is aan te geven waar men halal kan eten.

