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Verwerking Harders

BEDRIJFSPLAN EN PRODUKTOMSCHRIJVING
1.

Productiewijze Harders.
De Harders worden gevangen in de Waddenzee binnen de
gemeentegrenzen van Ameland of in de Noordzee in het
gebied minder dan één zeemijl vanaf de kust van
Ameland;
De Harders zijn afkomstig van een visser, die
volgens de laatste versie van de standaards duurzame
waddenvisserij op Harder en Zeebaars werkt (zie
www.waddengoud.nl of bijlage).

2.

Verwerking van de Harders
De vis wordt zo spoedig mogelijk na de vangst (het
liefst nog in de visboot) op ijs gezet.
Harders voor het Amelands Product worden op
aantoonbare wijze apart gehouden van de overige vis
vanaf de vangst tot de consument. Dit kan gebeuren
door het gebruik van duidelijk te onderscheiden
zakken, bakken (tubs) of kisten, of door in één kist
een duidelijke afscheiding te maken tussen Amelands
product vis en vis die er niet aan voldoet.
Alleen vis met heldere ogen en zonder beurse plekken
is het Amelands Produkt waardig.
De Harders worden op een ambachtelijke wijze
verwerkt: geslacht, gefileerd en eventueel gerookt.
Verwerking van de Harder vindt op Ameland plaats.
Het is niet toegestaan conserveermiddelen te
gebruiken, met uitzondering van zout en rook.
De verwerker voldoet aan alle wettelijke hygiëneeisen en werkt volgens de hygiënecode voor de
visdetailhandel.
De eventuele verpakking moet aan de wettelijke eisen
voldoen, tenminste moeten de houdbaarheidsdatum, de
ingrediënten en het logo van "Amelands produkt"
vermeld worden.

3.

Productkwaliteit.
De Harder die als Amelands produkt verkocht wordt
dient van A-kwaliteit te zijn.

4.

Uitstraling.
Consumenten/geïnteresseerden zal de mogelijkheid
worden geboden om (tegen betaling) kennis te maken
met de Hardervisserij.
Vishandel Metz zal op een of andere wijze, bijv. via
een poster met foto’s en tekst of via een filmpje,
uitleg geven over de hardervisserij (en verwerking).

5.

Administratie.
Het bedrijf houdt een logboek bij zodat voorgaande
bepalingen te controleren zijn.

6.

Amelander Harder.
a.
Aan alle voorgaande bepalingen omtrent produktiewijze en produkteisen dient voldaan te worden.
b.
De volgende specifieke Harderprodukten kunnen als
Amelander Harder verkocht te worden:
Verse Harder;
Gefileerde Harder;
Gerookte Harder.
c.
Er zal gezocht worden naar een Harder met specifieke
Amelander kwaliteit (bijv. manier van roken).

