Кратка информация за проекта
Да удължим срока на годност на скаридите
Рибарска група FLAG: „Западна Фландрия“
Западна Фландрия, Белгия

НИДЕРЛАНДИЯ
Преглед на проекта
Благодарение на новоразработена верига на
стойността за пресни продукти местни скариди
от Белгия могат да бъдат продавани пресни
по-дълго време без да се използват консерванти. Фламандски рибари удължиха значително срока на годност на скаридите, като
подобриха методите на варене. Така те повишиха конкурентоспособността на своите малки
крайбрежни риболовни предприятия.

Рибарска група FLAG:
„Западна Фландрия“

БЕЛГИЯ
ФРАНЦИЯ

Повечето белгийските скариди се белят на ръка в
чужбина, затова изминават дълъг път, преди да се
завърнат за продажба на местния пазар. Това налага
широко използване на консерванти и понякога замразяване. На потребителите се предлагат пресни скариди, уловени в района, но те обикновено не са
белени и срокът им на годност е само 4 дни, тъй като
за варенето и охлаждането им на борда традиционно
се използва непреработена морска вода.
Рибарската група FLAG във Фландрия подкрепи проект, който събра Сдружението на фламандските
риболовци (VVV) и местно МСП, „Бревиско“ ООД.
Целта му е разработването на оптимизирана система
за варене и охлаждане на основата на резултатите от
научните изследвания, проведени от Фламандския институт за научни изследвания в областта на селското и
рибното стопанство (ILVO) и финансирани по линията на Ос 3 на ЕФР. Създаден беше прототип на съответно
съоръжение на сушата. То гарантира точен контрол на температурата, времето и съдържанието на сол в процеса на варене, спазване на стандартите на HACCP, изключване на риска от бактериално заразяване и интензивно охлаждане. Този нов метод значително удължава естествения срок на годност на пресните местни скариди, като ги прави по-конкурентноспособни без употребата на консерванти.
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Основни поуки
>> Съответствие с темите на мрежата FARNET: Добавяне на стойност към рибните продукти, подобряване
на веригата на стойността.
>> Резултати: В резултат на проекта беше разработен и монтиран прототип на съоръжение за варене и
охлаждане на сушата. То може да удължи годността на пресните скариди от 4 до 14 дни без употреба на
консерванти. Така беше създаден висококачествен, нов, нишов продукт, различен от масовия продукт,
предлаган на местния пазар. Рибарите могат да донесат своите скариди за преработка на сушата и да се
възползват както от по-изгодните цени, така и от възможността за достигане на нови пазари, намиращи се
по-далеч от брега.
>> Приложимост на друго място: Много традиционни способи на производство в Европа биха спечелили от
един критичен преглед и преосмисляне с цел откриване на недостатъци и разработване на решения, които
да добавят стойност към прилаганите методи. Понякога малки подобрения в начина на функциониране на
веригата на стойността действително могат да доведат до значителни икономически ползи, както се вижда
в този конкретен пример. Рибарските групи FLAG могат да изпълняват важна роля за подпомагане на трансфера на знания и прилагането на резултатите от научните изследвания на практика.
>> Заключителен коментар: За основа на този проект послужиха предишни научни изследвания, финансирани по линия на Ос 3 на ЕФР. Ос 4 беше използвана като средство за работа с местни предприемачи, за да
може знания, придобити преди това, да бъдат приложени на практика.

Общ размер на разходите и финансиране от ЕФР
Общ размер на разходите по проекта: 231 250 евро
>> Финансиране по линия на Ос 4 на ЕФР: 84 406,25 евро (36,5 %)
>> Национално съфинансиране: 112 156 евро (48,5 %)
>> Частни средства: 34 687,5 (15 %)
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Наименование: Да удължим срока на годност на скаридите
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Дата на конкретния пример: февруари 2014 г.
Вносители на проекта:
VVV (Сдружение на фламандските риболовци)
„Бревиско“ ООД | Вили Верслойс | willy@versluys.net | www.vlaamsegarnalen.be
ILVO (Фламандски институт за научни изследвания в областта на селското и рибното стопанство)
Гертрой Вламенк | Geertrui.vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be | www.ilvo.vlaanderen.be
Информация за рибарската група FLAG
Рибарска група FLAG „Западна Фландрия“, Белгия
stephanie.maes@west-vlaanderen.be | +32 (0)59 34 01 87 | www.west-vlaanderen.be/EVF
Справочник за рибарската група FLAG „Западна Фландрия“
Редактор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“, Генерален директор.
Отказ от отговорност: Въпреки че Генерална дирекция „Морско дело и Рибарство“ носи отговорност за цялостното изготвяне на този документ, тя не носи
отговорност за съдържанието и не гарантира точността на информацията.
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