orraine Venter, vrou vaan Hennie Venter van
n Groenkloof- wat bbenodig word wanneeer mens van vleishiggiene praat nie, is hullle
tevreede met die ontwerp van die sak. Hulle onndersteun ook die ideee
slaghuis in Pretoria, heet al baie gesien hoe jjagters hul
ngrik dit is om te aIle tye higienies met vleeis
w
wildsvleis by die slaghhuis aflaai om bewerkk te word. Baie en beklemtoon hoe belan
vaan hierdie vleis is som
mmer in swart plastieeksakke geplaas te werk.
Dit is maklik om m
met die sak te werk. [yy yOU dit oop en plaass
en dan vir honderde
h
kilometers so vervoer. Teen diee tyd dat dit
word daarop gepak enn
by die slagh
huis kom, kan jy al ruuik dat alles nie pluiss is nie. Soms die llos voering aan die biinnekant. Die vleis w
die ssak word weer toegevvou en met bande vassgetrek. Dit het agt
moet van hierdie
h
vleis weggegoooi word omdat die sllaghuis dit
hand
dvatsels, wat die hanttering van die sak verrgemaklik. Daar kan tot
doodeenvooudig nie kan bewerk nie.
d. Vir groter diere is ddit
Bakteeriee wat in die lug enn stof voorkom en oo
ok deur insekte drie rooibokkarkasse in eeen sak geplaas word
versprei wo
ord, kan in aanraking
g met die karkas kom. Dit bemvloed raaddsaam om eers die vleeis in "boude en blaaiie" te sny voordat dit in
die ssak gepak word. Die sak kan tot 150 kg vlleis op een slag dra. O
Om
die kwaliteit van die eindproduk
k soos die biltong, drroewors en
die ssak skoon te maak, kaan dit maklik met waater skoongespuit worrd.
ander vleis. Baktcriee wat vorm
m wanneer die karkas sweet, soos
Ons het die sak getooets en was beindruk
k daarmee. Dit is makklik
wanneer diit in 'n plastieksak verrvoer word, en in blooed le, is 'n
om
t
te
gebruik
en
hou
me
ens
se
vleis
netjies
sko
oon, terwyl dit ook
gesondheiddsrisiko en kan voedsselvergiftiging veroorrsaak.
verseeker dat geen vliee naby
n
die vleis kan kom
m nie. E9
Toe maak
m
Loraine 'n plan en roep die hulp vann Sanette de

L

Lange, haaar niggle, in. Nadat hu
ulle met verskeie jagtters gepraat
het, het hullle 'n sak ontwerp waat gemaak is van 95 U
UV-bestande
sintetiese materiaal,
m
maar wat oook kan "asemhaal". Die
D materiaal is
egter so digg dat geen insek of sttof dit kan binnedringg nie. Dit het 'n
los voering
g wat help om bloed tte absorbeer indien daaar enige is. Die
voering is van
v absorberende maateriaal gemaak en wo
ord weggegooi
nadat dit geebruik is.
Loraine en Sanette het diee sak "Wrap a Buck" gedoop en dit na
Onderstepoort geestuur om getoets
te word. Alhoeweel Onderstepoort
nog nie al die toetse gedoen het

Deur: And
dre van Dyk

