
 

SCHELVIS (MELANOGRAMMUS AEGLEFINUS) 

Algemene gegevens Productomschrijving Verse schelvisfilet of haasje  

 Wetenschappelijke naam Melanogrammus aeglefinus 

 Bedoeld gebruik Minimaal te verhitten, te nuttigen door alle 
bevolkingsgroepen 

Houdbaarheidsgegevens Minimale houdbaarheid Een paar dagen na productie 

 Bewaartemperatuur 0-2 °C (temperatuur smeltend ijs) 

Productomschrijving Herkomst Noordoosten vd Atlantische Oceaan van de 
golf van Biskaje tot aan Svalbard 

 Afbeelding 

 
 Sorteergewichten Op aanvraag 

Organoleptische specificaties Kleur Opvallend bij het uitzicht van schelvis is een 
zwarte vlek aan beide flanken onderaan de 
zijlijn en achter de kieuwen. Die vlek wordt 
soms de heilige Petrusduimdruk genoemd. 

 Geur Neutraal vers 

 Huid Heldere kleur, helder slijm 

 Ogen  Helder 

 Visvlees Stevig 

 Kieuwen Niet bruin, frisse geur 

Microbiologische specificaties Alg. aëroob mesofiel 5,7 E+04 CFU per gr 

 Enterobacteriacea 1,1 E+ 02 CFU per gr 

 Staphylococcus aureus < 5,0 E+01 

 Feacale coliformen < 10 eetbaar gedeelte <10 op UVD 

 Listeria monocytogenes Afwezig in 25gr (eetbaar gedeelte) 

Voedingswaarden Eiwit 19gr/100gr 

 Vetten 0,3gr/100gr 

 Natrium 105mg/100gr 

 Fosfor 190mg/100gr 

 Cholesterol 55mg/100gr 

 Energie  kcal/709kJ/100gr 

 Opmerking De weergegeven waarden zijn indicaties 

Overige specificaties Omschrijving productie De visgronden van schelvis situeren zich in 
hoofdzaak aan de Europese kusten van 
Rusland, rond IJsland, de Barentszee, rond de 
Faeroereilanden, ten westen van Noorwegen 
en Schotland, de Keltische Zee, de Ierse Zee en 
het noordelijk gedeelte van de Noordzee op 
diepten schommelend van 10 tot 450 meter, 
maar vooral tussen 80 en 200 meter. 

 Koelketen Ononderbroken, temperatuur van smeltend ijs 
(0-2 °C) 

 Seizoen Schelvis is het hele jaar door tegen een matige 
tot interessante prijs verkrijgbaar. Het seizoen 
van schelvis loopt van september tot januari. 

 Inpakken Onder HACCP condities van de betreffende  
leveranciers 

 Artikelnummer Schelvis bruto (10090) 
Schelvisfilet zonder vel (10160) ; met vel 
(10161)  
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Schelvishaas zonder vel (10266) ; met vel 
(10245) 

 Verpakking Polystyreen doos met ijs. Folie tussen vis en ijs  

 Etiket Onder vermelding van EG nummer, 
productnaam, houdbaarheidsdatum en/of 
productie datum, sortering, netto gewicht en 
productienummer 

 Verpakkingen  Naar wens van de klant 


