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Vervolg van het catfish avontuur

Al11erikaanse l11eerval na de teelt
door Herby Neubacher

Na achttien maanden is het wachten voorbij: de kweker heeft zijn vissen lang genoeg
gevoerd en verzorgd en kan ze nu oogsten bij een gemiddeld gewicht van ongeveer 650
gram. Voor ze uit de vijver worden gevist, moeten ze drie dagen vasten, zodat er geen voer
meer in de ingewanden zit. Dan waarschuwt de kweker zijn afnemer, die op de afgesproken dag met zijn wagen met tanks bij de vijver komt, want de vis moet nog leven als ze de
verwerking bereikt.
Catfish-kwekers hebben een speciale oogstmethode voor hun vijvers ontwikkeld . Zoals
eerder vermeld, hoeven de vijvers in Mississippi niet afgelaten te worden, in tegenstelling
tot die in Alabama, waar het water in elk geval
voor een deel moet wegstromen. De visserijmethode is echter in beginsel overal hetzelfde.
De vijvers zijn niet erg diep, zodat ze gemakkelijk bewerkt kunnen worden.
Een nettenwand of zegen wordt van een rol
langs een kant van de vijver getrokken en dan
aan een trekker bevestigd. De maaswijdte van
de zegen is zo gekozen dat aileen vissen van
de gewenste maat worden gevangen . De trekker rijdt nu rond de vijver weer naar de nettenrol en sluit zo in een wijde boog het net met vis
van de gewenste maat. Zoals alles in de Zuidelijke Staten, gaat dit allemaallangzaam ... het is
toch veel te warm om haast te maken en
mens noch vis krijgen zo last van stress. De
arbeiders staan tot hun middel in het water
binnen de zegen, om er op toe te zien dat alles
volgens plan verloopt.
In zo'n zegen kan ongeveer 25 ton vis omsloten worden . Vervolgens wordt een nettenzak
of kom, open van boven en dicht van onderen,
bevestigd aan een opening in het midden van
de zegen en de vis wordt naar die opening

gejaagd door met stokken op het water te
slaan. Ondermaatse vissen krijgen hier nog
een kans om te ontsnappen door de speciaal
gekozen maaswijdte van deze kom .
De kom is niet groot genoeg om aile vis uit de
zegen ineens te bevatten. Ze moeten dus in
etappes gevangen worden. Zodra er genoeg
vis in de kom zit, wordt deze losgemaakt van
de zegen, zodat de vis eruit gevist kan worden .
Dit gebeurt met een kraan met een enorm
schepnet. Dit wordt net zo vaak in de kom
neergelaten tot aile vis eruit geschept is. Het
uitpuilende net zwaait hoog over de hoofden
van de arbeiders om zijn inhoud over te brengen in de leeftanks op de vrachtwagen , die
met bronwater gevuld zijn . Zodra de wagen vol
is vertrekt hij naar de fabriek om de vis zo snel
mogelijk te kunnen verwerken .
Natuurlijk wordt elke last van het schepnet
gewogen voor de inhoud in de tanks wordt
gelaten, zodat de kweker weet hoeveel hij
heeft gevangen en deze hoeveelheid later kan
vergelijken met de hoeveelheid die bij de fabriek voor verwerking is afgeleverd . Er behoren tenslotte geen lekken in de productiecyclus te zitten .
Catfish wordt het hele jaar door geoogst. De
kwekers hebben hun activiteiten zo geregeld,
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toezicf:lt. 'Zo'n 80% van de totale catfish productie van meer dan 200.000 ton wordt verwerkt tot ongeveer 100.000 ton aan producten
door de volgende vijf bedrijven: Delta Pride
(Miss.), ConFish (Miss.), Southern Pride (Ala.),
Farm Fresh (Miss ., Ark.) en Americas Catch
(Miss .).

.. Enorm schepnet

dat ze twaalf maanden per jaar topkwaliteit
catfish kunnen leveren in aile gebruikelijke
maten.

Verwerking: snelheid is kwaliteit
De snelle groei van de catfish-teelt in de Zuidelijke Staten leidde al gauw tot de vestiging van
de eerste verwerkingsbedrijven die in hoofdzaak verse en diepgevroren filets produceerden . Opnieuw waren het de kwekers zelf die
de verwerkingsbedrijven opzetten op de manier van cooperaties .
Honderdzeventig catfish-kwekers uit Mississippi richtten bijvoorbeeld het verwerkingsbedrijf FishCo op, dat nu - inmiddels tot Con Fish
gefuse erd met deelneming van de ConAgragroep - de op een na grootste .catfish-verwerker in het zuiden van de Verenlgde Staten IS .
De meeste andere verwerkingsbedrijven werden ook op deze manier opgericht. Vele daarvan zijn thans marktleiders . Hoewel ze met
elkaar concurreren, zien de kwekers nog
steeds toe op hun activiteiten via de raad van
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De catfish-verwerkingsbedrijven liggen allemaal dicht bij de kwekerijen . Daardoor kan de
vis, die levend wordt vervoerd, de fabrieken in
zeer korte tijd na verwijdering uit de vijver bereiken. Snelheid heeft over de hele linie de
hoogste prioriteit. Snelheid betekent kwaliteit,
dat weten de verwerkers ook.
De catfish wordt levend bij de fabriek afgeleverd en is dikwijls binnen twee uur na de
vangst al verpakt als diepgevroren filet onderweg naar de klant. De catfish-verwerking kan
dan ook worden gekarakteriseerd door een
hoge mate van efficiency en moderne technologie, beide vereist voor een dergelijke snelheid . Maar de verwerking zelf geschiedt nog
altijd heel zorgvuldig met de hand .
Van meet af aan speelt een nauwkeurige, ja
meedogenloze, kwaliteitscontrole een hoofdrol bij de catfish-verwerking. Die begint met
een zorgvuldige selectie van aileen die vissen
die geschikt zijn als grondstof voor de verwerking tot filets of andere producten . De eerste
kwaliteits-horde die de catfish moet nemen is
een meervoudige 'off-flavour-test' ter vergelijking van de kwaliteit.
AI drie weken voor de oogst stuurt de kweker
een monster voor een smaakproef naar de fabriek, waar de vis zorgvuldig wordt gefileerd,
verpakt in een plastic zak in een magnetron
wordt gekookt en vervolgens geproefd. Het
resultaat moet de typische catfish smaak hebben, anders wordt hij niet geaccepteerd. Deze
proef wordt een dag voor de oogst herhaald.
Ais de vis bij de verwerkingsfabriek aankomt,
maar voor hij uiteindelijk wordt geaccepteerd,
wordt er opnieuw een smaakproef gedaan en
als de kwaliteits-controleurs niet tevreden zijn
met het resultaat, wordt de vis teruggestuurd
naar de kwekerij ... Harde maatregelen, maar
ook een garantie voor een consequent gecon-
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• Meedogenloze controle
t roleerde kwaliteit. Tijdens de smaakproef ondergaan de vissen ook een veterinaire en microbiologische test, om er absoluut zeker van
t e zijn dat aileen producten van topkwaliteit de
fabriek na verwerking verlaten . Ais alles OK is,
kan de catfish aan zijn snelle gang door de fabriek beginnen .
Graatloze filets
Om te beginnen wordt de vis gelost op een
transportband en natuurlijk opnieuw gewogen . Dan voert de band ze verder de fabriek in .
Onderweg krijgen de vissen een elektrische
schok om ze te verdoven voor ze in de ontkopmachine worden gehangen, waar de koppen
eraf gaan en de ingewanden desgewenst worden verwijderd (het 'strippen ' van de vis) .
Een middelgrote fabriek (met ongeveer 700
medewerkers) kan zo'n 180 ton catfish per
AQUAoo~

week verwe:;rken.
De catfish heeft nu de fileerlijn berei kt . Gewoonlijk zijn de fabrie ken uitgerust met moderne Baader 184 fileermachines, die zowel
gestripte als ongestripte vis kan fileren . De filet wordt door twee roterende ronde messen,
die van weerskanten in de vis snijden, van de
graat gescheiden. Dat geldt zowel voor de gestripte vis (die met zijn ruggegraat, met de
bui kholte naar beneden , op een zaagblad
wordt geplaatst en door de fileerlijn gevoerd)
als voor de hele (in wel k geval de vis op zijn
schoudergordel op de lijn wordt geplaatst, zodat de roterende messen de bui kholte niet
beschadigen) .
Aan het eind van de Baader-lijn worden de filets onthuid, ontdaan van hun grijze huid . Daarna worden de filets nabewerkt, een taa k die
met de hand wordt gedaan . Aile restjes vin of
huid die niet in de fileerlijn waren verwijderd,
worden nu weggesneden, evenals aile resterende graten, zodat een absoluut graatloze filet overblijft. Bij dit dee I van de verwerking zijn
honderden zeer be kwame, meest zwarte,
vrouwelij ke medewerkers betrokken. Zij zijn
zeer ervaren in het werken met vis en behandel en de filets zeer zorgvuldig, bijna liefderijk.
Ze werken zo snel, dat de bewegingen van
hun messen bijna niet te volgen zijn .

• Ervaren visverwerksters
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Sommige voor de Amerikaanse markt bestem de producten worden uit de hele vis gesneden . De filet wordt dan, na gewassen te
zijn, met nat ijs verpakt o~ vers g.~leverd te
worden . Het product gaat In lekvrlJe gelamlneerde kartons en wordt per vliegtuig of
vrachtwag en met een optima Ie temperatuur
tussen nul en plus twee graden Celsius bij
bestemmingen overal in de VS afgeleverd.
De filets worden nu in ijskoud water gewassen , waar ze met een lope~?e band doorgevoerd worden, met veel nat IJS aan weerskanten, om de juiste lage temperatuur teoverzekeren oDe gewassen en voorgekoelde filets worden dan in een volautomatische weeg- en sorteerlijn geleid, die ze naar gelang hun gewicht
in verschillende bakken werpt.
De meeste filets worden vervolgens diepgevroren . Ongeveer 60% van de totale catfishproductie wordt diepgevroren verkocht en
40% vers o De verse filets worden stuk voor

Catfish-filets worden in verschillende vormen verkocht. Het top-product is 'shank filet', een filet waarvan de buiklap, de 'nugget', een stuk van 10 15 gram, is verwijderd. De nuggets worden diepgevroren en
als halfproduct verkocht . Dan zijn er de
'strips', smalle stroken van twee centimeter
die diagonaal uit de shank filets worden gesneden. Deze strips worden gepaneerd gegeten. Er zijn ook catfish 'steaks', waarvoor
de onthuide vis in platte moten gesneden
wordt. Het resultaat is een steak voor de
grill, met een 'bot' in het midden .
Een dee I van de catfish wordt 'whole dressed'verkocht: ontkopt, gestript en onthuid.
De onthuide, gestripte vis wordt daarvoor
met de hand in een onthuidmachine gevoerd . Dit product is vooral populair in de
echte catfish streken in het Zuiden, waar de
vis op traditionele wijze wordt toebereid,
door hem in zijn geheel in ma'ismeel te wentelen en dan tot hij knapperig is te frituren .

a
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stuk met de hand op de band gelegd die ze in
de spiraalvriezer brengt. De catfish verwerkende bedrijven zijn voorzien van moderne AGA
Frigoscandia vriezers, waarin de filets langzaam met een spiraalvormige lopende band
omhooggevoerd worden door een kamer, die
met vloeibare stikstof tot min 40 graden C
wordt gekoeld. Het kost ongeveer een half uur
om de vereiste kerntemperatuur van min 25
graden C te bereiken.
Na het invriezen worden de filets met water
besproeid dat een beschermend laagje ijs
vormt. De dikte daarvan wordt later bij verkoop
vermeld; de Amerikaanse wet vereist vermelding van het gewicht van de uitgelekte vis . De
filets kunnen nu gereed voor aflevering verpakt worden . Ze worden in plastic zakken gedaan en gewoonlijk in kartonnen dozen van 8
kg netto (9 kg bruto) verpakt . Op die manier
worden ze zonder kwaliteitsverlies naar klanten over de hele wereld verstuurd.

Naast de onthuide filets en hele vissen behelst
het assortiment nog andere, verder bewerkte
catfish producten, bijv. gemarineerde en gepaneerde catfish. Om ze te marineren gaat de
catfish in een vacuum-mengvat, dat op de
trommel van een enorme wasmachine lijkt.
Daarin zit de marinade, die met het draaien van
het vat in de filet dringt. Vervolgens wordt de
filet in plastic folie verpakt.
De verschillende producten worden ook gepaneerd verkocht, zowel de hele onthuide vis, als
de shank fillets en de strips, die vooral in de
Zuidelijke Staten aftrek vinden . De paneerlaag
bestaat uit ma'I'smeel met pikante kruiden .
Nuggets worden of we I ongepaneerd als halfproduct aan snackbars verkocht, of gepaneerd.

Kwaliteitsstandaards
De catfish kwekers en verwerkers hebben al
heel vroeg in de jaren tachtig een voorbeeldig
kwaliteitscontrolesysteem ingesteld . Gedurende de hele verwerkingsgang worden monsters getrokken om bepaalde eigenschappen
te controleren, zoals hun microbiologische toestand (met bacterie-, schimmel- en virusproeven), zintuiglijke kwaliteiten (door te proeven)
of hun versheid en hygienische toestand door
veterinaire proeven .
Het eerste kwaliteitscontrolesysteem dat de
kwekers en verwerkers in de VS opzetten,
heette naar het belangrijkste productiegebied
van catfish : "Mississippi Prime Quality" . Het
werd in de jaren tachtig door het toen pas opgerichte Catfish Institute ingesteld .
Deze standaard, waaruit bovengenoemd kwaliteitsmerk voortkwam, werd door een aantal
catfish-verwerkers aangehouden, waarvan de
namen voorkwamen op een lijst van aanbevolen leveranciers van The Catfish Institute.
Inmiddels bepaalt een ander programma de
kwaliteits-standaards waar de verwerkers zich
aan houden . Het heet HACCP, dat staat voor
'Hazard Control on Critical Control Points' . Dit
verstrekkende kwaliteitscontrolesysteem
heeft het voorgaande vervangen en de meeste catfish verwerkende bedrijven houden zich

hier nu aal) . Het vereist niet aileen een voortdurende controle van het gehele productieproces, maar be'invloedt ook de manier waarop
individuele bedrijven de kwaliteit bevorderen,
door overeenkomsten te sluiten over verwerkings-procedes . Dit vergt een voortdurende
controle en documentatie van de meest gevoelige bedrijfsonderdelen . Een nauwgezette
documentatie is nodig om vroegere of huidige
verwerkingsgangen te kunnen nagaan wanneer dat maar gewenst wordt.
Het HACCP-programma dat in de catfish-verwerkende industrie werd ingesteld, wordt
overigens door de EU gezien en gebruikt als
een model dat directe navolging verdient. Men
spant zich thans in deze buitengewoon strenge regels uit de VS ook in Europa in te voeren .
In de VS zien het United States Department of
Commerce, USDC, Het United States Department of Agriculture, USDA, en de Food and
Drug Administration , FDA, regelmatig toe op
de kwaliteit van de producten . Zij werken ook
volgens de HACCP beginselen .
De Amerikaanse meervalproducenten worden
over de hele wereld als voorbeeld beschouwd
op het punt van kwaliteitscontrole van hun producten . Veiligheidsmaatregelen die maken dat
het genoegen van fijne catfish nooit wordt
bedorven.

De markt: nummer vijf en kerngezond!
De vis uit de Zuidelijke Staten heeft het voor
elkaar: hij behoort tot de vijf belangrijkste soorten op de menukaarten voor vis. Na tonijn ,
Alaska koolvis, zalm en kabeljauw is catfish
een stevige vijfde geworden op het Amerikaanse menu. Het catfish avontuur is een echt
succesverhaal gebleken .
De catfish-productie in de VS is van 2.600 ton
in 1970 tot 225.000 ton in 1993 toegenomen.
De doorbraak kwam met de oprichting van een
organisatie die er in slaagde de catfish consumptie per hoofd in de VS in zeven jaar te
verdubbelen (van 185 9 naar 425 g) . Die organisatie is 'The Catfish Institute' (TCI) .
Het instituut werd in 1986 door een groep
kwekers en voederfabrikanten opgericht en
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stond sindsdien onder leiding van de voormalige kweker en handelsvertegenwoordiger Bill
Allen. Het hoofdkwartier van TClligt in het hart
van de catfish streek, in Belzoni, Mississippi .
Bill Allen slaagde erin aile catfish-kwe kers,
-verwerkers en voederfabrikanten in het instituut te verenigen . De voederfabrieken leveren
de nodige financiele ruggesteun : ongeveer
drie miljoen dollar per jaar door een vrijwillige
heffing van 5 dollar per ton verkocht catfishvoer . Het instituut kan het daardoor zonder
staatssteun doen.
Het doe I van TCI is catfish in de VS bekend te
maken met weldoordachte advertentie-campagnes, waarvan overigens diverse bekroond
zijn. De laatste jaren werd meer dan 16 miljoen
dollar besteed aan advertentieseries, spots op
radio en TV en aan receptenfolders om catfish
in heel Amerika bekend te maken en de populariteit ervan te vergroten . Nummer vijf is kerngezond - en daarmee is niets teveel gezegd!
Naast zijn taak naar het publ iek, heeft TCI ook
een interne taak. Het informeert kwekers, voederfabrikanten en verwerkers over de marktsituatie, stelt statistieken samen, doet marktonderzoek en geeft trends in de markt aan . Catfish is nu door de hele Verenigde Staten bekend, maar vooral in de Zuidelijke Staten, waar
hij een toppositie op het menu inneemt. En dit
succes is voor een deel te danken aan The
Catfish Institute.
Er is zelfs een catfish-museum geopend in
Belzoni , de 'catfish-hoofdstad' . De duizenden
mensen die het jaarlijks bezoeken, worden er
ge'i nformeerd over de geschiedenis van de
catfish-teelt en over de productie-methoden .
Het wordt vooral in april druk bezocht, als de
mensen naar Belzoni trekken om het jaarlijkse
Catfish Festival mee te maken, waar de kwekers hun vis en hun succes vieren en delen,
door gratis catfish voor de bezoekers te ba kken .
N(i)et als zalm
Er is veel dat catfish verbindt met die andere
grote soort van de moderne visteelt, de zalm .
Net als zalm is catfish een duur product, en net
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als zalm wordt hij voor hoge prijzen in de VS
verkocht en niet tegen afbraakprijzen. En alweer net als zalm is hij het hele jaar beschi kbaar, onder constante omstandigheden voor
de markt geproduceerd.
Er zijn echter ook een paar wel kome verschillen tussen de beide soorten . Catfish wordt
gevoerd met plantaardige, vervangbare landbouwgewassen (granen e.d.) ; ten behoeve
van dil catfish worden geen zeevissen geexploiteerd . Catfish groeit op in natuurlijke omstandigheden, in vijvers . Er zijn geen speciale
hulpmiddelen nodig om catfish 'kwee kbaar' te
maken: ze worden onder optimale natuurlij ke
omstandigheden ge kwee kt, waar niet el ke
zalmkweker zich op kan beroemen.
Wegens zijn fijne, neutrale smaa k biedt de catfish ook veel meer culinaire mogelij kheden
dan de zalm , die van zichzelf een zeer uitgesproken smaa k heeft. De kans dat de catfish in
aile marktsegmenten succes zal hebben is
groot, en het is nog maar net begonnen . Catfish kan bovendien een winner zijn in aile productgroepen, of het nu gaat om vers of bevroren, om een natuurlijk of een gema ksproduct.
Hoe wordt catfish dan opgediend? Hoe wordt
hij in de keuken gebrui kt? De catfish is een
slan ke, gespierde vis. Het prote'ine-rij ke spiervlees heeft een vetgehalte van maar zeven
procent en een zeer fijne smaa k. Het kan bijna
op elke manier worden bereid : Gebakken in de
pan of in de oven, gestoomd, gegrild of gefrituurd .
In de Zuidelij ke Staten is het favoriete recept:
catfish, hush-puppies en coleslaw . Om dit te
maken wordt de catfish - naar believen heel
aan de graat, gestript, ontkopt en onthuid, of
als graatloze filet, of als strip - door ma'ismeel
gehaald en goudbruin geba kk en . Dit wo rdt
met hush-puppies geserveerd, dat zijn gefrituurde ballen van ma'is en tarwemeel , eieren,
uien en bepaalde kruiden . Nu ontbree kt aileen
de coleslaw nog, een salade van witte kool en
peen met een zoetzure dressing .
Dat is nog maar een van de duizend en een
gerechten die in de VS op basis van catfish
worden geserveerd . Catfish kan zelfs koud

.. Haute cuisine met catfish
gerookt worden en er is ook catfish-mousse
en zwarte catfish, wat op een recept uit Louisiana slaat, waarin de filet met een zoete pittige Cajun marinade wordt gecombineerd .
Ecologisch verantwoord
In 1993 besloot The Catfish Institute de exportmogelijkheden naar Europa te gaan onderzoeken. Ais eerste doel werd Duitsland gekozen, tevens met het doel catfish in Europa bekend te maken . Daarom werd in Hamburg een
Catfish Institute opgericht met het doe I de
Duitse markt te ontwikkelen . Het ziet er naar
uit dat die onderneming een succes gaat worden. De snelle vis uit het Zuiden, eens aileen
een mythe, neemt nu een stevige plaats in bij
moderne verkooppunten .

De catfish-tee'lt lijkt daarnaast de eerste succesvolle poging tot een ecologisch verantwoorde activiteit te zijn in het aquacultuuravontuur waar de wereld-vis-voorziening in de
toekomst van zal gaan afhangen . Ook de moderne verwerkings- en vermarktingsmethoden
dragen ertoe bij dat catfish een betrouwbare
onderneming is voor aile direct betrokkenen,
mede gegeven de mogelijkheden voor vertikaIe integratie van de bedrijfstak. Geen enkele
catfish-kweker hoeft te zuchten onder het juk
van oppermachtige verwerkers, omdat de
kwekers de verwerkingsbedrijven beheersen .
Geen catfish-kweker moet te hoge prijzen
voor h~t voer betalen, omdat de kwekers in de
raden van toezicht van de voederfabrieken zijn
vertegenwoordigd .
Menige bedrijfstak in de landbouw zou zich
gelukkig prijzen met dergelijke omstandigheden; vele boeren en vijverhouders zouden dan
minder problem en hebben . Misschien kunnen
we van de catfish-kwekers leren hoe het mogelijk is in de toekomst een regelmatige voorziening van goede vis voor iedereen te verzekeren . De ontwikkeling van visser naar kweker
is al in kaart gebracht. De catfish-teelt wijst in
de goede richting .
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