Lezing 100 jaar Visserijonderzoek

Visteeltonderzoek als
ontwikkelingshulp
door Prof. Dr. E.A. Huisman
(Vakgroep Visteelt en Visserij Landbouwuniversiteit Wageningen)
In de periode 1978 tot en met 1984 werd in totaaI aan ontwikkelingshulp
in de vis-sektor 2.566.434.000 Amerikaanse dollar besteed. Daarvan werd

ruim 14 procent (368.000.000 Amerikaanse Dollar) uitgegeven ter ontwikkeling van de visteelt (UNDP/NMDC/-FAO, 1987). In dezelfde periode
nam de totale visvangst van de ontwikkelingslanden met ongeveer 1,0 miljoen
ton/jaar toe en bedroeg de toename in de visteelt-sektor in die landen
ongeveer 0,4 miljoen ton/jaar (Tabell).
Tegen de achtergond van deze ontwikkelingsinspanning wordt gesteld, dat ontwikkelingshulp in algemene zin een middel
is om het autonome voortbestaan of de
auto nome groei van een beoogde aktiviteit
te realiseren. Mutatis mutandis zal dit dan
ook dienen te gelden voor visteeltonderzoek als ontwikkelingshulp.
Deze bijdrage zal vanuit dit gezichtspunt
op de volgende aspekten ingaan:
- de rol van vis, en

- de rol van visteelt in ontwikkelingslanden, alsmede
- de rol van visteeltonderzoek als ontwikkelingshulp.

Vis in ontwikkelingslanden
Dierlijke eiwitten spelen een belangrijke
rol in de voedselvoorziening van de mens
vanwege het relatief hoge gehalte aan voor
de mens essentiele amiriozuren en kunnen
dan ook de voedingswaarde van een plant-

1. Intemationale ontwikkelings-inspanning in de vissektor (1978-1984).

Uitgaven (x miljoen US $)
Produktie-toename
(x miljoen ton I jaar)

Visserij

Visteelt

2200

368

ca. 1,0

ca. 0,4

bron: UNDP/NMDC/FAO (1987) FAO-Visserij-Statistieken.
Aquacultuurnieuws juni 1988 pagina 34

aardig dieet sterk verhogen.
Ret feit, dat vissen in vergelijking tot
warmbloedige (landbouwhuis) dieren relatief veel meervoudig-onverzadigde vetzuren bevatten draagt onder ander bij tot
de 'gezondheidsclaim', die aan consumptie
van vis wordt toegeschreven.
Van de totale wereldvoedselproduktie van
dierlijke oorsprong neemt vis ongeveer 12
pro cent voor haar rekening (Tabel 2).
Echter, in veel ontwikkelingslanden speelt
vis een nog belangrijker roI.
In Afrika en in de centraal geplande
economien van Azie is gemiddeld 25
procent van de consumptie van dierlijk
eiwit afkomstig van vis, en in het Verre
Oosten is dit percentage' gemiddeld 31
procent (FAO, 1985). Deze percentages

Tabel 2. Totale dierlijke produktie.
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krijgen meer relief tegen de achtergrond
van het feit, dat deze regio's ruim de helft
van de totale wereldbevolking herbergen.
Vis kan in vergelijking tot vlees als relatief
goedkoop worden beschouwd. Uit een .

(fig. 1. Vislvlees consumptie verhouding
versus inkomen)

6

5,6
4.8

---~--6

Asia (r =0.568; p<0 .1)

-

L. Ameri co ( r = 0.645; p< 0.05)

-

-0

o

Africa

•

Europe/ N. America
all data (r = 0.250 ; p < 0.05)
( Huisman and Mochiels, 1986 )

4.0
6

3.2

6

0
\
\
\

'0

\6

2.4

0\

\

6

1.6

o

\

60

oo

0.8

\

o
o

@

...
\

\

° \ \\

~
~\6.
]~9-a.
CD

o

•
•

•

OW"" ~. fP-•.- - - -

'

3000

6000
income (US

•
9000

$. caput-1. yr-1 )

Aquacultuurnieuws juni 1988 pagina 35

Ntytt

analyse van 90 landen (Huisman en Machiels, 1986) blijkt, dat landen met lage
inkomens een hoge vis/vlees consumptieverhouding hebben, terwijl in landen met
hoge inkomens deze verhouding laag is
(Figuur 1). Hoewel relatief goedkoop moet
vis toch worden betaald en visconsumptie
blijkt dan ook in zowel Afrika, Azie als
Latijns-Amerika gerelateerd te zijn aan de
hoogte van het nationale gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking. (Figuur 2).

Visteelt in de ontwikkelingslanden
In Tabel 3 wordt een schatting van de
totale produktie-omvang van de visteelt

(fig. 2. Visconsumptie verhouding versus
inkomen)

weergegeven per diergroep en per regio,
terwijl Tabel 4 de relatieve bijdrage van
het gekweekte produkt aan de visconsumptie per regio weergeeft. Deze relatieve
bijdrage heeft overigens een wat theoretisch karakter, omdat niet werd gecorrigeerd voor eventuele exporten van gekweekte 'cash crops', lOals bijvoorbeeld
garnalen. Vit beide tab ellen blijkt, dat Azie
en - zij het in mindere mate - Europa als
belangrijke visteelt-regio's kunnen worden
aangemerkt, terwijl de visteelt in Afrika
lOwel relatief als absoluut van zeer geringe
betekenis is.
FAO (1984) formuleerde het concept van
zogenaamde 'aquaculture developed countries (ADC's)' op basis van de produktieomvang per hoofd van de bevolking per
jaar. Gegevens met betrekking tot visbe-
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Tabel 3. Produktie-omvang van de visteelt per diergroep en per regio (1985).
Regio

Schelpdieren

Vis

Schaaldieren

Totaal

(in tonnen en procenten (%)
Azie & Oceanie
Latijns Amerika
Afrika
Noord Amerika
Europa
Totaal

2912150 (72,7)
21500 (0,5)
11550 (0,3)
154950 (3,9)
908150 (22,6)
4008300 (42,3)

4466150 (84,4)
38500 (0,7)
250 (-)
144800 (2,7)
643900 (12,2)
5293600 (55,9)

133550 (79,1)
17900 (10,6)
- (-)
17450 (10,3)
100 (-)
169000 (1,8)

7511850 (79,3)
79000 (0,8)
11800 (0,1)
317200 (3,3)
1552150 (16,5)
9470900 (16,5)

Totaal

4008300 (42,3)

5293600 (55,9)

169000 (1,8)

9470900 (100)

bron: Huisman en Machiels, 1986

schikbaarheid en visconsumptie worden in
Tabel 5 weergegeven voor de 'top-15' van
deze ADC's. Deze 'top 15' bestaat uitsluitend uit Aziatische en Europese landen,
hetgeen overeenstemt met de gegevens van
de Tabellen 3 en 4. Voorts blijkt uit Tabel
5, dat de totale visbeschikbaarheid in deze
landen vaak de eigen behoefte in sterke
mate overstijgt. Met andere woorden, visteelt dient - ook in ontwikkelingslanden
- niet altijd en uitsluitend ter veiligstelling
~::·.an de voedselvoorziening ('food-security'), maar heeft ook vaak andere doelstellingen, zoals het verkrijgen van buitenlandse val uta, het verhogen van het
inkomen van de plattelandsbevolking en
het creeren van nieuwe arbeidsplaatsen.
Een paar voorbeelden moge deze doelstellingen illustreren.
- De Indonesische garnalenexport (ongeveer 1/3 gekweekt) bedroeg in 1986 ruim
280 miljoen Amerikaanse dollar. Het overheidsbeleid is er op gericht de gedaalde
olieinkomsten te compenseren door middel van de sterk gestimuleerde garnalenproduktie (Affandi, 1987).
- In Bangladesh is garnaal (de helft gekweekt) het op een na belangrijkste ex-

portprodukt - ruim 60 miljoen Amerikaanse dollar in 1982.
- In Nigeria daalde de visvangst van 1980
tot 1985 met ongeveer 325.000 ton (ongeveer 60 procent). Deze daling, ten gevolge van overbevissing en habitat veranderingen, kon aanvankelijk worden
gecompenseerd via vis-import tot een maximum van ongeveer 250.000 ton. Echter,
ook deze import is sterk afgenomen _als
gevolg van de herstrukturering van de
Nigeriaanse valuta. Het in 1987 gestarte
'Nation-wide Aquaculture Development
Programme' heeft tot doel de nationale
visproduktie weer op peil te brengen en
de visconsumptie minder importafhankelijk te maken.
- In Ecuador ontstonden in de afgelopen
20 jaar 100.000 nieuwe arbeidsplaatsen
in de snel groeiende aquacultuur-sektor
(merendeels extensieve garnalenteelt).
Verder blijkt uit Figuur 3, dat lOwel in
Azie als in Latijns- Amerika de hoogte
van de visteeltproduktie gerelateerd is aan
de hoogte van de visconsumptie in de
diverse landen, welke laatste inkomensafhankelijk is (Figuur 2) en voor het overgrote deel gevangen vis betreft (Tabel 3).
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(fig. 3. Visteelt-produktie versus visconsumptie)

Vit het voorgaande ontstaat het volgende
beeld met betrekking tot de visteelt-ontwikkeling (Figuur 4).
- Belangrijke voorwaarden voor een succesvolle introductie en/of ontwikkeling
van visteelt zijn
- koopkracht (inkomensathankelijke visconsumptie)
- visbeschikbaarheid ('sterke' visteeltlanden zijn vaak 'sterke' visserijlanden).
- De voorwaarde inzake de visbeschikbaarheid leidt tot de stelling, dat visserij
de weg 'plaveit' voor visteelt via bijvoorbeeld produktacceptatie en markt-infrastrukturele voorzieningen.
- Het krachtenspel van visbeschikbaarheid,
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visacceptatie en koopkracht leidt tot de
vraag naar -gekweekte- vis.
- Dit zal een stimulans zijn tot het ontwikkelen van kennis om aan die vraag
te voldoen.
- Indien die kennis succesvol kan worden
toegepast zal e.e.a. ertoe kunnen leiden dat
meer vis beschikbaar komt: een vergroting
van de oorspronkelijke faktor 'visbeschikbaarheid', waardoor een soort van 'vliegwiel-aktie' in gang kan worden gezet.
Visteelt-ontwikkelingshulp dient dan ook
een middel (investering) te zijn waarmee
voldoende 'vliegwiel-aktie' dient te worden opgewekt (en dat kost tijd!!!) teneinde
het uiteindelijke doel, namelijk de autonome groei van de beoogde visteeltaktiviteit, te realiseren. FAO (1984) suggereert, dat ontwikkelingsfondsen moeten

4. Relatieve bijdrage van de visteelt aan de visconsumptie per regio (1985).
Relatieve bijdrage
visteelt (%)

Visconsumptie Visteelt
(kilo per hoofd per jaar)

Regio

Azie & Oceanie
Latijns Amerika
Afrika
Noord Amerika
Europa

15,8
9,8
10,5
16,6
18,0

14,2
2,1
0,3
4,5
8,7

2,25
0,21
0,03
0,75
1,57

I

I

bron: Huisman en Machiels, 1986.

worden aangewend, totdat deze 'vliegwielaktie' in de betreffende doelregio heeft
geleid tot een visteelt produktie- omvang
van. 50-100 g per hoofd van de bevolking
per jaar. Pas daarna zou van een autonome

(fig. 4. visteelt ontwikkelings concept)
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doelmatige - vorm van voedselhulp moet
worden beschouwd.

Visteeltonderzoek als ontwikkeIingshulp
Het uitvoeren van visteeltonderzoek dient
het resultaat te zijn van een voorafgaande
besluitvorming.
Allereerst zal de vraag moeten worden
gesteid of er meer vis ,gewenst is (tbv.
voeselzelfvoorziening, export, etc). II'ldien
deze vraag positief wordt beantwoord
moet worden afgewogen hoe meer vis kan
worden verkregen, (vangen versus kweken
versus importeren). Eerst als uit deze strategische afweging visteelt als een te implementeren optie naar voren komt zal
aktiegericht visteeltonderzoek (moeten)
worden uitgevoerd.
De voorgaande paragrafen in gedachten
houdend is de onderzoeksuitdaging dan
vaak gelegen in de vraag 'in welke vorm
en onder welke set van omstandigheden
kan visteelt zodanig worden gei'mplementeerd, dat zowel de economische rentabiliteit van de produktie als de vraag naar
en de koopkracht voor het produkt leiden
tot een uiteindelijke autonome verdere
ontwikkeling van die visteelt?'
Met betrekking tot die vraagstelling zullen
- zonder volledigheid na te streven - een
aantal aspekten van het visteeltonderzoek
(zie ook figuur 4) moeten worden belicht,
waarbij de nadruk zal vallen op de rol
van de visteelt in het kader van de plattelandsontwikkeling.
Er is een geweldige behoefte aan kennis
omtrent de gekweekte - eventueel te kweken - vissoorten.
.. Er worden ruim 250 vissoorten (inclusief
schaal- en schelpdieren) onder meer of
~inder gecontroleerde omstandigheden
gehouden (FAO, 1983).
Het overgrote deel hiervan laat zich in
gevangenschap niet of nauwelijks voortplanten, terwijl slechts van enkele so orten
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onze. kennis zodanig is dat van een bediijfszekere voortplanting en broedvoorziening op een door de mens gewenst
tijdstip sprake is.
- Van slechts een tiental vissoorten is een
redelijk omvangrijke kennis beschikbaar
met betrekking tot de kwantitatieve en
kwalitatieve voedselbehoeften en dit betreft merendeels carnivore vissoorten van
de gematigde en koude luchtstreken.
- Visgezondheidsonderzoek is in de meeste
ontwikkelingslanden van uiterst bescheiden omvang. Van de 150 door de International Foundation for Science gefinancierde en in de ontwikkelingslanden
uitgevoerde visteeltonderzoeksprojekten
hebben er slechts 3 betrekking op visgezondheid in engere zin (LF.S., 1986; Huisman, 1987).
Visteelt kent een grote variatie in huisvestingssystemen
(stagnerendel -doorstroomde vijvers, drijvende karenconstructies, overdekte broedhuissystemen met
recirculatie, etc), maar tevens in bedrijfsvormen (,subsistence'/industriele bedrijyen, met landbouw (rijst) of met veeteelt
(kippen, eenden, varkens) ge·integreerde
bedrijven).
De keuze van een produktiesysteem is
afhankelijk van een reeks van faktoren,
zoals (kennis van) de soort, fysisch-geografische karakteristieken van de lokatie, beschikbaarheid en betaalbaarheid van inputs als meststoiIen, voedermiddelen,
kapitaal, kennis, arbeid, energie.
Het belang van zulk een keuze wordt
genIustreerd aan enige Z.O.-Aziatische visteeltsystemen.
De getotaliseerde energiekosten per kilo
produkt in een intensieve milkfishlgarnalenteelt bedraagt het 1200-voudige van die
van een extensieve karper/tilapiateelt, terwijl het verschil in financiele opbrengst per
kilo produkt 'slechts' een faktor 10 bedraagt (Pitcher en Hart, 19f82). Dergelijke
onderzoeksresultaten zijn van groot belang

TabeIS:Top-1S van de Aquaculture Developed Countries (ADCs).
Land

VisteeIt
Visvangst
(kilo per hoofd per jaar)

Taiwan
Japan
Denemarken
Filippijnen
Israel
Bulgarije
Hongarije
Noorwegen
Roemenie
Hong Kong
Joegoslavie
USSR
India
Indonesie
Sri Lanka

9,29
4,71
3,34
3,10
3,02
2,58
2,47
1,95
1,86
1,57
1,31
1,28
1,24
1,24
1,16

89,3
395,2
31,6
6,7
14,2
3,1
589,6
7,8
38,2
2,6
35,7
3,6
12,4
12,6

Visconumptie

84,6
48,2
31,4
17,1
5,5
3,6
51,5
6,1
49,5
3,1
25,5
3,1
11,6
14,1

bron: FAO 1984; Huisman en Machiels, 1986

bij eventuele introductie en ontwikkeling
van visteelt in het kader van de in par.
3 genoemde diverse doelstellingen.
In verband met de reeds genoemde doelstelling inzake de te realiseren autonomie
dient tevens fysisch-geografisch onderzoek
met betrekking tot onder andere hydrologie, een bodemgesteldheid van de doelregio een belangrijke plaats in te nemen
ter vaststelling van de multipliceerbaarheid
van de vaak in beperkte omvang te starten
aktiviteit (sneeuwbal-efIekt).

Marktonderzoek
Bij veel visteelt-ontwikkelingsaktiviteiten
wordt nauwelijks aandacht aan dit aspekt
geschonken en beperkt het marktonderzoek zich tot het vaststellen van 'er is vraag
naar vis' beargumenteerd op basis van een
kwantitatief of kwalitatief vis- tekort of

op basis van dalende visvangsten en/of
stijgende vis- importen.
In Afrika is in de periode 1972-1985
ongeveer 90 pro cent van aile donor fondsen (ongeveer 135 miljoen Amerikaanse
dollar) besteed aan de ontwikkeling van
kleinschalige visteelt met als doelgroep de
'subsistence farmer' en met als eerste doelstelling de verbetering van de voedselsituatie van diens gezin (CIFA, 1983; Euroconsult, 1985). Daarbij wordt nogal eens
over het hoofd gezien dat de prijs van 1
kilo gekweekte tilapia of meerval in vele
gebieden van Afrika bijna zo hoog is als
een dagloon. Marktstudies dienen meer
gericht te zijn op de identificatie van de
(toekomstige) consument inc1usief diens
koopkracht en consumentengedrag.
Gekweekte vis zal veelal via dezelfde
marktkanalen als gevangen vis de consument bereiken. Echter, het marktaanbod
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Figuur 5.
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Kosten van vijverkonstruktie per ha in afhankel ijkheid van
vijveropperv1ak (Nigeria, 1987).
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van de visser heeft een grotere soortenrijkdom dan dat van de kweker en consumentenvoorkeur kan per regio verschillen. Een en ander heeft tot gevolg dat het
onderzoek naar geschikte so orten voor
visteelt mondiaal gezien sterk in omvang
toeneemt.
De al eerder genoemde 150 lFS-gefinancieerde onderzoekprogramma's hebben
betrekking op 100 verschillende soorten
(Huisman, 1987). Hoewel vanuit bovenstaande zulk een diversificatie gerechtvaardigd lijkt, leidt dit tot een explosieve groei
van de onderzoeksbehoefte, waaraan niet
zal kunnen worden voldaan gezien de
eindigheid van de beschikbare middelen.
De visteeltontwikke1ing lijkt meer gebaat
bij beperking van deze diversificatie ten
gunst van verdere specialisatie op een
kleiner aantal soorten. Bovendien lijkt het
kweken van lokaal geprefereerde soorten
uit oogpunt van acceptatie niet altijd noodAquacultuurnieuws juni 1988 pagina 42

zakelijk. Op het platte1and in Oyo State,
Nigeria, bleek 86 pro cent van de ge'interviewde huishoudens (66) vaker ge'importeerde makree1 en stokvis dan lokale vis
te eten, terwijl53 pro cent het marktaanbod
voldoende gevarieerd yond (Haijer, 1988).
De economische rentabiliteit is reeds eerder als voorwaarde gesteld voor continu'iteit en autonome ontwikke1ing van de
vistee1t. De tee1t van luxe vissoorten (garnalen, zeebaars, grouper, en andere) lijkt
aan deze voorwaarde te voldoen. Echter,
indien visteelt een rol dient te (gaan) spe1en
in de voedsel- zelfvoorziening ligt deze
situatie anders. De geringe koopkracht op
het platteland en de daarmee verbonden
lage visprijzen laten geen hoge investeringen toe.
In dit verband moet een kanttekening
worden geplaatst bij de nogal vaak gepropageerde kleinschalige benadering.
Constructie van kleine vijvers is re1atief

zeer duur (Figuur 5) en rechtvaardigt zeker
niet altijd het optimisme over de economische rentabiliteit van de kleinschaligheid. De keuze voor produktiesystemen
met een geringe mate van produktie-inputs
lijkt vooralsnog be1angrijker dan de keuze
omtrent de schaalgrootte.
In het al eerder genoemde document van
UNDP/NMDC/FAO (1987) wordt de
visteeltontwikkeling in de Centraal Afrikaanse Republiek vaak in positieve zin als
voorbee1d gebruikt. De kosten van de sinds
1973 bij deze ontwikkeling betrokken
buitenlandse experts worden niettemin geschat op ongeveer 3 Amerikaanse dollars
per kilo gekweekt produkt (Euroconsult,
1985). Zulk een omvangrijke 'diepte-investering' behoeft niet noodzakelijkerwijs
te worden afgewezen, maar beklemtoont
des te meer dat de uiteindelijke autonomie
van de bedrijfstak moet worden gerealiseerd. Ret beklemtoont tevens, dat zulk
een ontwikkeling tijd kost.
Een van de belangrijkste vragen in de
visteelt- ontwikke1ingshulp is ongetwijfeld
'wie gaat de vis kweken?': de identificatie
van de doelgroep. Ten aanzien hiervan
zullen enke1e opmerkingen worden gemaakt met betrekking tot de introduktie
en ontwikkeling van visteelt op het Afrikaanse platte1and. Plattelandsontwikkeling is meestal gericht op de kleine boer
(,subsistence farmer'). De Afrikaanse
kleine boer(in) heeft een vrij extensief
landgebruik met relatief geringe inputs, een
lage opbrengst per oppervlakte-eenheid en
een rede1ijke diversiteit in gewassen, die
in een seizoensgebonden cyc1us worden
verbouwd. In de natte(re) gebieden oefenen zulke boeren vaak de visserij uit in
de droge tijd, enerzijds omdat dan de vis
gemakke1ijker te vangen is, anderzijds omdat dan de vraag naar arbeid in de landbouw geringer is.
Visteelt zal in zo'n situatie - mede gelet
op de geringe omvang van en traditie in

visteelt in Afrika - als de introduktie van
iets nieuws worden ervaren. De kleine
boer(in), levend op de grens van zijn/haar
bestaan, zal niet sne1 geneigd zijn vertrouwen te stellen in zo'n nieuwe techniek,
die investeringen (en - langdurige -afschrijvingen) vergt en risico's met zich meebrengt inzake de teelt en de afzet.
Ret hiervoor vermelde pleit voor
- het aanbrengen van een 'vangnet' in de
vorm van bijvoorbeeld prijsgaranties, kredietfaciliteiten,
vermarktingsondersteuning:
- de introduktie van die vormen van
visteelt, die aansluiten op en niet concurreren met bestaande en geaccepteerde
landbouwaktiviteiten;
- een langdurige benadering, waarbij naast
biologisch/technisch welslagen van het
produktieproces ook produktie-omvang
en economische rentabiliteit als te verwezenlijken doelstellingen zijn opgenomen.
De hiervoor genoemde aspekten illustreren
dat naast onderzoek in de visteelt (vis en
systeem gericht) ook onderzoek aan de
visteelt een ruime plaats dient te krijgen
ter beantwoording van de reeds genoemde
vraagstelling 'in welke vorm en onder
welke set van omstandigheden kan visteelt
in platte1andsontwikkeling met succes
worden gei'ntroduceerd.'
Zulk onderzoek zal we1 eens aanleiding
kunnen zijn om de tot op heden vaak
gehanteerde direkte projekt-doe1stellingen,
zoals familievoeding en dieetverbetering,
en direkte projekt- doelgroepen, zoals
'kleine boeren' te heroverwegen, hoewel
deze doelstellingen en doe1groepen weI van
be1ang (kunnen) zijn in het overheidsbe1eid
ten aanzien van de visteelt. Reeds eerder
werd opgemerkt, dat 'visserij de weg plaveit voor visteelt'. Integratie van bepaalde
vistee1tstystemen zoals vis- vermeerderingssystemen met van oudsher bestaande
en geaccepteerde vormen van visserij, resulterend in wat wordt genoemd 'culture
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based fisheries', zou op het platteland weI
eens beter socio- economisch absorbeerbaar kunnen zijn dan visteeltsystemen in
strikte zin.
Resumerend dient visteelt-onderzoek als
ontwikkelingshulp gericht te zijn op de
ontwikkeling van visteeltvormen, die sociaal absorbeerbaar en economisch haalbaar zijn, die voortbouwen op bestaande
en geaccepteerde aktiviteiten van de doelgroep en een hoge mate van multipliceerbaarheid in de doelregio hebben.
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Catfish
Adverteren
hoeft niet duur
te zijn
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Catfish in Amerika een populaire vis, die
vergeleken kan worden met de meerval.
Maar de Amerikanen zijn er in geslaagd
de vis zo te kweken, dat er absoluut
graatloze filets van te maken zijn. Ze
worden gekweekt in visvijvers met bronwater langs de Mississippi en zijn daar een
geliefd gerecht in de restaurants. Atka
Frozen Food in het Belgische Londerzeel
heeft de filets van Catfish nu ook voor
Belgie en Nederland ge'importeerd, als
diepvriesprodukt.

