
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Procedure verwerking langoustine aan boord visserijschip 
 
 
(12 maart 2016) 
 
 
 
Kwaliteit aspecten 
Aspecten die de kwaliteit van de Noorse kreeftjes kunnen beïnvloeden zijn: 

• Vangstmethode (hoe / duur vistrek) 
• Temperatuur (0°C is ideale temperatuur) 
• Te veel gewicht in kisten (max. 20 kg) 
• IJsprocedure (hoe / hoeveel, vooral begin van de week goed ijs gebruiken) 
• Blootstelling aan licht 
• Wassen met zeewater (temperatuur zeewater) 
• Dosering en merk spoelmiddel 

 
 
Noorse kreeft spoelen aan boord 
Het is gebleken dat de meeste Nederlandse en Belgische Noorse kreeftvissers aan boord de 
kreeftjes spoelen met Natrium Bisulfiet (vloeibaar) en Melacide SC-20 (poeder). 
Uit wetenschappelijke, laboratorium- en praktijktesten is gebleken  het spoelen met een 
oplossing van Melacide SC-20 het beste resultaat oplevert voor het uitstellen van 
melanose (zwarte verkleuring). 

 
 
 
Praktijk 
Door met de visserman in gesprek te gaan is het vanuit de praktijk gebleken dat niet iedere 

visserman  het nauw neemt met het afwegen van de juiste  dosering. Vooral wat Natrium 

Bisulfiet (vloeibaar) betreft: "een paar klokken in het water en spoelen maar". Dit komt 

natuurlijk de kwaliteit van de Noorse kreeft niet ten goede. Naar onze mening bestaat het 

gevaar dat als je spoelt met een te hoge dosering, dat de kreeft dan wit/bleek uitslaat, en 

week wordt. Spoelen met Melacide SC-20 is aanzienlijk beter dan met Metabisulfiet. Het 

beste is om het Melacide SC-20 poeder in een grote emmer eerst aan te maken met wat 

water, en dit dan door de tub met water te roeren. Gebruik tijdens het oplossen en roeren 

wel een mondkap. 
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Conclusie 
Wij vinden het gewenst (feitelijk noodzakelijk) om de Noorse kreeft met Melacide SC-20 te 

spoelen. Uiteraard moet dan wel volgens de juiste procedure gewerkt worden. 

 
 
Benodigdheden 

• Schone nette tub met deksel en dop (om tub leeg te laten lopen) 

• Maatbeker 

• Weegschaal 

• Mondkap 
 
 
 
Procedure voor gebruik aan boord spoelen Melacide SC-20 

1. Maak een 2.5% mengsel aan. Gebruik 1kilo Melacide SC-20 op 40 liter schoon zee- 

of drinkwater. Voorbeeld 400 liter water = 10 kg Melacide SC-20. Roer het geheel 

goed door. 

2. Bad temperatuur 0 tot 5°C 

3. Met 1 kilo Melacide SC-20 kan men ongeveer 600 kg Noorse kreeft behandelen. 

Voorbeeld 400 liter water = 10 kg Melacide SC-20 = 6000 kg Noorse kreeft (dit geldt 

voor max. 12 uur) 

4. Spoel de Noorse kreeft goed voor het dippen. Probeer de tijd tussen spoelen en 

dippen zo kort mogelijk te houden. 

5. De Noorse kreeft dient minimaal 15 minuten gedipt te worden in een Melacide SC-20 

oplossing. Het duurt 7 minuten voor de oplossing om de Noorse kreeft te penetreren 

en het enzym te doden wat melanose veroorzaakt. Langer dippen dan 15 minuten is 

geen enkel probleem. 

6. Na het maken van de oplossing is deze maximaal 12 uur actief. Na deze periode 

het bad volledig leeg laten lopen en goed naspoelen met schoon water. Indien 

nodig een nieuwe oplossing aanmaken. 

7. Plaats het bad niet in de zon of buitenlucht. 
 
 
 
 
 
Kenniskring Langoustines 
12 maart 2016 
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