Wat voor kalf ben ik?
De kalfsvleesdefinitie, Kalf V en Kalf Z
In de Europese regelgeving (verordening 1308/2013) zijn afspraken vastgelegd over wat onder de
definitie van kalfsvlees valt. In deze verordening is bepaald dat een kalf jonger dan acht maanden
ingedeeld moet worden in categorie V. Een kalf van tenminste acht maanden of ouder, maar jonger
dan 12 maanden moet ingedeeld worden in categorie Z. Een kalf dat op moment van slachten precies
8 maanden oud is, dient ingedeeld te worden in categorie Z.

Geboortedatum
01-01-2022
01-01-2022
28-02-2022
28-02-2022
01-04-2022
01-04-2022

Slachtdatum
31-08-2022
01-09-2022
27-10-2022
28-10-2022
31-03-2023
01-04-2023

Categorie
V
Z
V
Z
Z
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 onder die naam in het buitenland worden verkocht.

Kalfsvlees benaming in een aantal Europese landen
Categorie V
Nederland
Kalfsvlees
Duitsland
Kalbfleisch
Frankrijk
(viande de) veau
Italië
(carne di) vitello
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Categorie Z
Rosé kalfsvlees
Jungrindfleisch
(viande de) jeune bovin
(carne di) vitellino

