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ȚĂRILE DE JOS
Prezentarea proiectului
Creveții locali din Belgia pot fi oferiți proaspeți
pentru mai multă vreme și fără utilizarea de
conservanți, prin folosirea unui nou lanț valoric
al prospețimii. Prin îmbunătățirea procedurilor
de preparare și de răcire, pescarii flamanzi au
crescut în mod semnificativ perioada de valabilitate, crescând competitivitatea activităților lor
de pescuit costier artizanal.
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Adesea decorticați manual în străinătate, majoritatea
creveților belgieni efectuează o călătorie lungă înainte
de a se întoarce pentru a fi comercializați pe piața
locală. Aceasta presupune utilizarea la scară largă a
conservanților și, uneori, congelarea. Creveții locali
sunt comercializați proaspeți, dar de cele mai multe
ori nedecorticați și oferiți proaspeți doar timp de 4
zile, deoarece în mod tradițional sunt preparați și răciți
la bord utilizând apă de mare netratată.
În Flandra, FLAG-ul a sprijinit un proiect care a reunit
Asociația Pescarilor Flamanzi (VVV) și un IMM local,
Brevisco BVBA, pentru a dezvolta un sistem optimizat
de fierbere și de răcire pe baza unor cercetări desfășurate de Institutul Științific Flamand pentru Agricultură
şi Pescuit (ILVO) și finanțate de Axa 3 a FEP. A fost construită o uzină-prototip pe uscat, care permite controlul
precis al temperaturii, al timpului și al salinității procesului de pregătire, conform standardelor HACCP, eliminând
contaminarea bacteriană și asigurând o răcire intensă. Acest proces nou a crescut în mod semnificativ perioada
de valabilitate a creveților locali proaspeți, făcândui mai competitivi fără a se utiliza conservanți.
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Lecţii-cheie
>> Relevanţa pentru temele FARNET: Adăugarea de valoare produselor pescărești, îmbunătățirea lanțului
valoric
>> Rezultate: Proiectul a avut drept rezultat dezvoltarea și instalarea unei uzine-prototip de fierbere și de răcire
pe uscat care poate crește perioada de valabilitate a creveților proaspeți de la 4 la 14 zile fără a se utiliza conservanți. Aceasta înseamnă un produs de nișă nou, de înaltă calitate, care se poate diferenția de grosul produselor de pe piața locală. Pescarii își pot aduce creveții pentru procesare pe uscat și pot beneficia de prețuri
mai bune, precum și de posibilitatea de a intra pe piețe noi, mai departe de coastă.
>> Transferabilitate: Multe procese tradiționale de producție din Europa ar beneficia de pe urma unei analize
critice pentru a identifica neajunsuri și a dezvolta soluții care aduc un plus de valoare metodelor existente
utilizate. În fapt, mici îmbunătățiri ale modului de operare a lanțului valoric pot conduce uneori la câștiguri
economice semnificative, așa cum s-a putut vedea în acest studiu de caz. FLAG-urile pot juca un rol important la facilitarea transferului de cunoștințe și la punerea în practică a rezultatelor cercetării.
>> Comentariu final: Acest proiect s-a bazat pe cercetări anterioare finanțate de Axa 3 a FEP. Axa 4 a fost utilizată pentru a lucra cu antreprenori locali în vederea punerii în practică a cunoștințelor dobândite anterior.

Costuri totale şi contribuţie FEP
Costul total al proiectului: 231 250 €
>> Axa 4 a FEP: 84 406,25 € (36,5%)
>> Cofinanţare națională: 112 156 € (48,5%)
>> Contribuţie privată: 34 687,5 € (15%)
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