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Hoofdstuk 6:
Visverweking en handel

Wanneer de vis verkocht is op de visafslag wordt deze zo
snel mogelijk in koelwagens naar de plek van
bestemming. Dit kan een visgroothandel zijn,
visverwerkingsbedrijf een restaurant of een viswinkel zijn.

Wanneer de vis verkocht is op de visafslag wordt deze zo snel mogelijk in koelwagens
naar de plek van bestemming. Dit kan een visgroothandel zijn, visverwerkingsbedrijf
een restaurant of een viswinkel zijn.

Visverwerking
Eenmaal aangekomen bij de koper, kan de vis verder verwerkt worden.
Nederland heeft ongeveer 400 bedrijven die zich bezighouden met
verwerking en handel van vis. Er zijn verschillende manieren om vis te
verwerken.
Een paar voorbeelden:
• Fileren; dat wil zeggen dat de graten eruit
gehaald worden.
• Paneren; de vis krijgt een laagje deeg,
waardoor bij het bakken of frituren een
krokant korstje ontstaat. Een visstick is
bijvoorbeeld gepaneerd.
• Roken; denk bijvoorbeeld aan gerookte
paling of zalm.
Fileren, roken en paneren kunnen
viswinkels zelf doen, maar voor de
supermarkten, groothandels en het
buitenland gebeurt dit in grote
visverwerkingsbedrijven.

De visverwerkingsfabriek
Een groot deel van de visverwerkende bedrijven staat in Urk en IJmuiden.
Daar wordt de vis dan ingevroren, gezouten, gerookt, in blikken of potten
gedaan. Ook krijgt vis steeds vaker een ‘toegevoegde waarde’: er worden
bijvoorbeeld scholrolletjes van gemaakt of de vis wordt gemarineerd. Dit
soort producten heb je vast wel eens in de viswinkel of supermarkt zien
liggen. Dit soort producten zijn lekker makkelijk om te bereiden, want je
hoeft zelf geen marinade meer te maken of ze op te rollen. Ze zijn dus al
een kant en klaar om in de pan of oven te doen.
De visverwerkende bedrijven zijn altijd bezig om hun producten en
diensten te verbeteren. Zo willen de bedrijven producten nog sneller
kunnen leveren, nog handigere, mooiere verpakkingen en producten die
nog beter passen bij de wensen van de consument.

Het sorteren
ls de keurmeester klaar is kan de vis gesorteerd worden. Dit wordt gedaan door de
mensen op de afslag. Deze mensen doen dit vaak al jaren en zijn hierdoor
supersnel. Alle vis van dezelfde maat en soort gaan in een kist, zodat die later op
de visveiling verkocht kan worden.
Voordat er vis gekocht wordt op de veiling, hebben de kopers de mogelijkheid om
de vis te bekijken. Zo kunnen ze zelf de kwaliteit beoordelen voordat ze het kopen.
De ruimte waar dit gebeurt noemen ze de ‘schouwzaal’.

Soorten vis die verwerkt
worden in Nederland
De belangrijkste soorten vis die in Nederland verwerkt worden zijn tong, schol,
kabeljauw, (hors)makreel en de typisch Hollandse specialiteiten, zoals
(maatjes)haring, mosselen en Hollandse garnalen.
Als de vis verwerkt en verpakt is wordt de lading met koelwagens naar de winkels
gebracht. Dit is in binnen- en buitenland. Ongeveer 80 % van de vis gaat naar
andere landen. Dat is best veel he?

Meer weten?
Helaas is het bij de meeste visverwerkende bedrijven niet mogelijk om een kijkje in
de keuken te nemen. Er gelden namelijk strenge veiligheids- en hygiëneregels
waardoor er mensen van buiten niet worden toegelaten. Gelukkig is er zoiets als
Youtube, waardoor we je toch kunnen laten zien hoe de visverwerking in z’n werk
gaat:

Video verwerking schol
Op Youtube kun je zien hoe Marijke Hellwegen een kijkje neemt bij de verwerking van
schol. Bekijk het filmpje hier: www.youtube.com/watch?v=b771IaIO-mE.

Video verwerking en roken makreel

Ook kun je zien hoe makreel wordt verwerkt en gerookt. Bekijk het filmpje op Youtube
www.youtube.com/watch?v=TB3hvI9aeUk&t=112s
Leuk om te laten zien in de klas!

Meer
weten?
Leer meer over waarom je vis moet eten
op Viskids.nl

