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Winnende        
maatjesharing 

Noorse haringverwerker Sirfish excelleert 
met Nederlands team

De gebroeders van tagi van vishandel atlantic in Leiden won-
nen dit jaar de aD-haringtest. Vishandels die zij beleveren 
scoorden dit jaar een top 5-notering. Dat is geen toeval. al deze 
haring is afkomstig van Sirfish in noorwegen waar jaren is 
gewerkt aan haring van topkwaliteit. Vmt bezocht deze door 
nederlanders geëxploiteerde fabriek. 

Er is haring en haring. Uit de AD-haringtest 

blijkt slechts zes van de tien haringen door 

de beugel te kunnen. Een klein deel hier-

van beoordeelt het AD-panel als topkwali-

teit. De grote kwaliteitsverschillen in de 

haringhandel zijn grotendeels terug te voe-

ren op het inkoopbeleid van de Neder-

landse haringsector. Om maar snel Hol-

landse Nieuwe te kunnen leveren en op 

basis van prijs worden te magere haringen 

verwerkt die te vroeg in het seizoen gevan-

gen zijn. Deze haringen hebben te weinig 

vet, een belangrijke smaakmaker in haring. 

Maatjesharing moet warenwettelijk een 

vetpercentage van minimaal 16% hebben, 

maar is op zijn best vanaf 20%. Haring 

kan een kwart van zijn lichaamsgewicht 

aan vetten bevatten. Veel haringpartijen 

voldoen niet aan dit criterium. Als de ver-

koop ook nog steken laat vallen, levert dit 

een smakeloze gratenbak op volgens de 

test. Om tegengas te bieden is in Zuid-

Noorwegen met Nederlandse expertise 

haringproductie gestart met maar één doel: 

topkwaliteit. Sirfish in Sirevåg bij Stavanger 

verwerkt alleen de vetste, malste haringen 

in een nog grotendeels ambachtelijk pro-

ductieproces. 

Haringvisgronden
Sirfish is onderdeel van Norway Pelagic, 

de grootste visverwerker en exporteur van-

Noorwegen. Sirfish-partners Hans Hoek en een zwemverse haring wordt voor de ogen van hans hoek schoongemaakt. 

Foto’s: Foodnote

2012_vmt25_032-033.indd   32 15-11-12   14:55:09



033
• Vincent hentzepeter •

V. henzepeter is freelance journalist

Jaap Haasnoot lieten in 1998 hun oog val-

len op een van Pelagics visfabrieken in 

Sirevåg. Ze wisten het management van de 

visgigant te interesseren om de fabriek 

geschikt te maken voor de productie van 

maatjesharing. Een ideale locatie volgens 

het duo, want de haringvisgronden liggen 

hier voor de kust. De vangst kan daarom 

binnen 12 uur worden verwerkt, verser 

kan bijna niet. Na investeringen in machi-

nes voor het kaken, ontkoppen, een 

emmerinstallatie en vacuümfaciliteiten kon 

de haringproductie starten. De laatste vijf 

jaar steeg de vraag naar Sirfish-haring 

gestaag.

Bonus voor topkwaliteit
Haringen leven van kleine kreeftjes en vis-

larvenplankton. In de loop van het seizoen 

kunnen ze per dag tot 2% in vetgehalte 

stijgen. Dit jaar hebben de haringen zich 

tegoed kunnen doen aan roeipootkreeftjes, 

waardoor de maaginhoud een mooie oran-

je kleur heeft gekregen. Sirfish waakt er tij-

dens de inkoop van haring voor uitsluitend 

rijk doorvoede, vette haring te kopen. 

Andere kwaliteit komt er niet in. Voor top-

kwaliteit ontvangen vissers een bonus om 

ze te stimuleren specificaties te leveren. 

Hans Hoek: “Een goede haring ruikt fris, is 

ziltig en aromatisch. Het vetpercentage 

schommelt aan het eind van het seizoen 

rond de 22%. Dat levert na rijping een 

heerlijke, malse haring op.”

Microbieel voordeel
Sirfish is de exclusieve producent binnen 

Pelagic voor de productie van Hollandse 

maatjes. De meeste bedrijven opereren 

van mei tot juni vanuit het Deense Skagen, 

waar het gros van de productie van Hol-

landse Nieuwe plaatsvindt. Skagen ligt ver-

der van de visgronden dan de haringafslag 

in Egersund bij Sirevåg. Haring die in Ska-

gen verwerkt wordt, zit daarom ruim een 

dag langer in de visbunkers. “En zeker bij 

haring geldt: hoe verser hoe beter. Versere 

vis bloedt beter leeg. Dit geeft blanker 

vlees. Microbieel heb je ook een voordeel. 

Dat is vooral belangrijk voor retailers die 

hun producten laten gasverpakken en waar 

tht een grote rol speelt.” 

Geen volautomaten
Veel haringfabrieken beschikken over een 

hightech machinepark dat haring volauto-

matisch kan verwerken. Aan het kaken 

komen nauwelijks mensenhanden te pas. 

Bij het kaken verwijdert de machine de 

kieuwen. De kop en graat en een deel van 

de maag met de alvleesklier blijven achter. 

De hierin aanwezige enzymen laten de 

haring rijpen. Visspecialisten kunnen het 

narijpen zelf regelen en verwijderen vlak 

voor consumptie zelf de kop en graten. 

Retail verkoopt haringen volledig schoon-

gemaakt en laat haringen direct al ontkop-

pen. Hiervoor worden ontkopmachines 

ingezet. Voor Sirfish zijn volautomaten om 

twee redenen geen optie, zegt Hoek: “Ons 

proces is geautomatiseerd waar het kan en 

ambachtelijk waar het moet. Onze vis is 

mals en vet, wat hem kwetsbaar maakt. 

Haringkaken is daarom deels handwerk, 

onze medewerkers leggen de haring in de 

kaakmachine en die trekt met een speer de 

kieuwen eruit. Het ontkoppen gebeurt ook 

handmatig. Dit is een voorwaarde om jaar-

rond de beste kwaliteit te kunnen leveren.” 

Vanuit kwaliteitsoogpunt acht Hoek visue-

le inspecties een noodzaak. Sorteerders 

met jarenlange ervaring in de haringsector 

keuren elke gekaakte haring op vorm en 

uiterlijk. Gebutste exemplaren gaan eruit, 

maar ook magere exemplaren. Deze afge-

keurde haringen gaan richting de vismeel-

verwerking. Hoek schat dat 8% van de 

productie zo afvalt. 

Gezonde delicatesse
De gekaakte of ontkopte haring laat Sirfish 

ongeveer een etmaal narijpen in koelcel-

len. Ontkopte haringen worden vervolgens 

gepekeld en gevacumeerd. Haring voor 

het speciaalkanaal gaat in de bekende ton-

netjes. Ze hebben een code, zodat afne-

mers verzekerd zijn van hun eigen partij 

en constante kwaliteit kunnen leveren. Alle 

Sirfish-haring zit in moederpekel. Die ziet 

er wat troebel uit. “Deze bevat nog de 

haringbloedcellen en fungeert als een 

bouillon, waardoor de haring geen smaak 

verliest”, verklaart Hoek. 

Weinig consumenten weten dat alle maat-

jesharing na verwerking wordt ingevroren. 

Zo blijft de kwaliteit jaarrond optimaal en 

wordt de haringworm uitgeschakeld. Voed-

selveiligheid is dus gegarandeerd bij deze 

gezonde delicatesse: “Na het ontdooien 

komt het erop aan het product zo vers en 

hygiënisch mogelijk te verwerken. De han-

del kan dan met ‘vers van het mes’ een 

haring bieden waar de consument voor 

omrijdt.” 

De kaakafdeling. De ontkaakinstallatie trekt met een speer automatisch de kieuwen uit de haring.
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