
Kwaliteit van vlees wordt beïnvloed door genetische 
make-up, teeltmethoden, behandeling van het dier 
vóór het slachten en voedingsstatus tijdens het 
productieproces. Vleessmaak is gegenereerd 
tijdens het kookproces door een reeks van 

complexe chemische reacties tussen voorlopers aanwezig in de 
varkensvlees, zoals de vetzuursamenstelling, die gemakkelijk kan worden 
beïnvloed op de boerderij door het voer. Verschillende EU-projecten zijn 
gewijd aan het smakelijker en aantrekkelijker maken van varkensvlees.

De oplossing – goede stalpraktijk

Te overwegen punten en aanvullende informatie

Olijfolie als vetbron voor varkens
Productiepunt: afmesten
Land van herkomst: België
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Kosten‐Baten analyse

De boerderij: Bart Mouton en Filip Van Laere produceren Duroc 
d'Olives‐vlees van een
kruising varken dat een combinatie is van een witte zeug en een Duroc‐beer. 
Het vlees heeft de reputatie smaakvol, sappig en zacht te zijn. Naar 
aanleiding van een onderzoek naar voersamenstelling, in samenwerking met 
specialisten van de Universiteit Gent, kozen Bart en Filip olijfolie als vetbron 
in het voer van het varken.

Olijfolie bevat weinig verzadigde vetten en veel nuttige enkelvoudig 
onverzadigde vetzuren. Door het verstrekken van olijfolie in varkensvoer 
wordt een vergelijkbare vetzuursamenstelling in het varkensvlees bereikt. Dit 
is goed voor de gezondheid van de consument. De basis van het voer is een 
mix van pure granen (tarwe, gerst en maïs), vezels en eiwitten.

Volgens de boer zijn er twee opties om de praktijk te implementeren:
     1. Voeg olijfolie toe aan het voer van vleesvarkens voor de gehele 
afwerkingsperiode
     2. Voeg alleen olijfolie toe met een percentage van 2‐3% in de laatste twee   
maanden
Beide methoden produceren een zeer vergelijkbare vetzuursamenstelling.

De kosten van voer en productie worden onhoudbaar hoog als olijfolie wordt 
gevoed over de volledige afmestperiode en om die reden is het niet verder 
onderzocht.

De praktijk van het toevoegen van olijfolie aan het varkensvoer vereist geen 
specifieke training. Het is belangrijk voor de producent om te weten wat voor 
soort olijfolie en in welke hoeveelheid het moet worden gebruikt om het 
gewenste effect te verkrijgen en elk probleem met betrekking tot ‘zacht vet’ 
te voorkomen.

Diversificatie om waarde toe te voegen kan een concurrentievoordeel 
creëren voor varkensproducenten en het verbeteren van de kwaliteit van het 
vlees is een methode om dit te bereiken. Ondersteuning en technische 
begeleiding is vereist om het creëren van nieuwe marktketens mogelijk te 
maken op basis van ‘smakelijker’ of 'Gezondere' varkensvleesproducten 
zodat producenten de vruchten kunnen plukken van dit vlees.

Verder onderzoek & project Links
https://www.eupig.eu/
Link naar technisch rapport
Neem contact op met Laurens 
Vandelannoote voor meer informatie

Volgende veronderstellingen werden 
gedaan bij de kosten / baten analyse:
Olijfolie wordt toegevoegd bij 2,5% van 
het totale voer. Olijfolie kost € 3000 / ton. 
Olijfolie veranderd wel niet de prestaties 
van het varken. Een meerwaarde van 
10% op de verkoopprijs wordt 
gegenereerd.
Voordelen:
√ Winstverhoging van 0,12 tot
0,17 per kilo slachtgewicht
Kosten:   
- Voerprijsstijging van 16,8% indien enkel 
gedurende de laatste twee maanden 
olijfolie wordt toegevoegd
- Totale productiekostenstijging van 7,6% 
indien enkel gedurende de laatste twee 
maanden olijfolie wordt toegevoegd.
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Bart Mouton en Filip Van Laere

Duroc d’Olive big
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