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Bijna twintig jaar geleden waren we 
voor Visaktua al eens in Litouwen om 
er de surimifabriek van Viciunai te 
bezoeken. Enkele maanden geleden 
werden we teruggevraagd. Viciunai 
kennen wij hier als verkoper van suri-
mi-producten, maar ondertussen is er 
wel een en ander veranderd, daar in 
Plungé, op pakweg 60 kilometer van 
de havenstad Klaipeda.

Van oorsprong was Viciunai een han-
delshuis dat goederen importeerde in de 
Sovjet-Unie. Daar is het idee van surimi 
gegroeid. Het was Michael Gorbatsjov, 
de toenmalige sterke man in het land, 
die destijds in surimi een goedkope op-
lossing zag voor de voedseltekorten in 
zijn land. Surimi, die ingevoerd werd uit 
Azië, bevat veel proteïne en werd dus 
als een basisvoedsel gezien. Er werd ook 
geëxperimenteerd met de visserij voor 

Litouwse reus in de visindustrie

Viciunai 

surimi in de Baltische Zee.

Meteen na de val van de Sovjet-Unie 
heeft het bedrijf een hoge vlucht geno-
men en is zelf producten op basis van 
surimi beginnen maken. In het begin 
van de jaren negentig steeg de vraag 
naar dit soort producten spectaculair, 
ook binnen de Europese Unie. Surimi 
is trouwens de grondstof en die wordt 
internationaal ingekocht (zie kader). Vi-
ciunai maakt er afgewerkte producten 
van, zoals krabsticks en ander fantasie-
voedsel (lasagne, noedels...).

Het bedrijf vandaag 

Mijn gids ter plekke in Plungé was deze 
keer Rob Schreur, managing director 
van Viciunai Europe, die normaal zetelt 
in Brugge.
Waar er twintig jaar geleden in Plungé 

enkel gebouwen stonden voor de suri-
miproducten en administratie (de blau-
we gebouwen op de luchtfoto), zijn dat 
er vandaag een pak meer. Er wordt dan 
ook een regenboog van producten ge-
maakt. 

Voor de bezoeker en de werknemer is 
het hygiënische ritueel alvorens in de 
productie binnen te gaan van een onge-

Vicinuai

In het volledige complex worden de 
hygiënestandaarden opgelegd. 
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kende strengheid. Met reden, uiteraard. 
Gedurende het bezoek zal de discipline 
van handen wassen, ontsmetten en dro-
gen, schoenen overtrekken en haarnet-
jes (soms twee!) steeds gestroomlijnder 
verlopen. Een bezoeker leert snel. Maar 
dit was wel de eerste keer in mijn leven 
dat mijn schoenen ‘shrink wrap’ om-
gedaan kregen bij het betreden van de 
kantoren.

Allereerst bezoeken we een atelier voor 

dumplings (‘pierogi’, vergelijkbaar met 
ravioli): een lekkernij die in het oosten 
van Europa, vooral in Rusland, erg wordt 
gewaardeerd. Het bedrijf is de machine-
rie gaan halen in Korea, waar vergelijk-
bare ‘mandu’ (‘gyoza’ in Japan) ook erg 
populair zijn. De deegrondjes, geplooid 
rond een gekruide vulling, kunnen een 
inhoud krijgen van vlees, vis of garnalen 
en worden vaak ook bereid met tofoe, 
waarvoor Viciunai prompt een eigen 
atelier opzette. De producten worden 

(diepgevroren) verspreid onder het 
merk Orka Seafood.

Kippen en graan voor visproducten

Daarnaast is een atelier voor vis en ge-
rookte vis. Er zijn huisbereide gemari-
neerde haringproducten en salades al-
lerhande en er is een eigen sauskeuken. 
Sausen worden trouwens ook gemaakt 
om in potten naar de lokale distributie 
te gaan: de sausen van Viciunai lijken 

Allerlei slaatjes worden met zelfbereide saus samengesteld. Rob Schreur, managing director van Viciunai Europe.

De productielijn van deegroller tot ‘pierogi’ of gevulde deegtasjes.
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erg populair in Litouwen. 

Enkele deuren verder staan we in een heuse rokerij: haring, 
makreel en zalm worden gerookt op echt hout (Litouwen is 
een grote houtexporteur, FSC-gecertificeerd). Vooral zalm 
is erg gevraagd. De zalmlijn is trouwens ronduit indrukwek-
kend. Veertig procent wordt geportioneerd verkocht, zestig 
procent gerookt. In drie ploegen, 24 uur per dag, versnijden 
vrouwen en mannen zestig ton per etmaal. Wij kennen hier 
in België verwerkers die al trots zijn als ze mogen zeggen dat 
ze zestig ton verwerken… per jaar. 
Maar ook de ruggengraat van de zalm wordt gerookt. In Russi-
sche middens vormt die een gewild hapje tijdens de ‘zakoes-
ki’ (de Russische ‘apero’, doorgaans overgoten met wodka): 
een nationale instelling in het land. Koppen worden verkocht 
voor export naar Azië. De vis wordt in de regel aangevoerd 
uit Noorwegen. 

Viciunai heeft ook een bedrijf dat andere vissen zoals kabel-
jauw, hoki e.d. verwerkt in Kaunas, dieper in het land, waar 
een vrijhandelszone ligt. Nog een andere fabriek voor gepa-
neerde vis staat in Tallinn in Estland. Daar worden producten 
zoals ‘fish fingers’ gemaakt.

Gepaneerde bereidingen en ook surimiproducten gebruiken 
wel wat eiwit. Enkele jaren terug is de vraag naar eiwit wereld-
wijd enorm gestegen. Viciunai heeft hierop gereageerd door 
zelf kippen te gaan kweken voor de eieren, ze hebben er nu 
ongeveer 3,5 miljoen. Deze dieren moeten gevoed worden 
en daarenboven gebruikt de groep ook behoorlijk wat bloem, 
dus was de volgende stap om aan akkerbouw te gaan doen 
en zelfvoorzienend te worden voor graan. De landbouwpro-
ducten werden meteen bio-gecertificeerd. Met wat overblijft, 
worden pannenkoeken en pizza’s gemaakt. De verdeling 

Verschillende producten worden in
andere vestigingen gemaakt. 

daarvan gebeurt deels in de eigen 53 restaurants. En ze heb-
ben ook een bakkerij voor brood.

De energie van het complex in Plungé wordt geleverd door 
een centraal gelegen biomassacentrale op hout (zoals eerder 
gezegd, er wordt veel hout geproduceerd in het land). Hier-
door werkt Viciunai al vijf jaar CO2-neutraal.

Na het onvellen en ontgraten worden de gesneden 
zalm in porties afgewogen.

Ook de ruggengraten worden gerookt als aperitiefhapje.
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(1) Aanvoer van verschillende soorten 
diepgevroren surimi.

(3) Tomaatkleur en paprikakleur.

(4) Een continue pannenkoek van 
visdeeg met kleurbandje.

(5) De pannenkoek wordt krabstick.

(6) Op lengte snijden en verpakken.

(7) Een autoclaaf voor het pasteuriseren.

Verwerking van surimi

Tenslotte komt de surimifabriek aan 
bod. Als ik er ben, zijn er alleen ‘crab 
sticks’, de in het Westen meest verkoch-
te vorm. Grote pakken diepgevroren su-
rimi (1) komen er aan uit verschillende 
hoeken van de wereld. Ze worden ge-
bruikt samen met andere – naargelang 
hun technische eigenschappen – en in 
minstens drie kwaliteiten bereid. Ik zie 
hoe de vismassa wordt gecutterd tot een 
deeg (2). Anderzijds wordt de ‘krab-
kleur’ voor de surimi bereid van lyco-
peen (de rode kleur uit tomaat) voor de 
Noord-Europese markt, de meer oranje 
paprikakleurstof voor de Fransen en 
Spanjaarden: elk zijn kleurtje (3). Al die 
kleurstoffen zijn uiteraard natuurlijk en 
bio-gecertificeerd. 

Het surimideeg wordt tegen een hete, 
draaiende trommel gespoten (4) tot een 
soort continu pannenkoek (het is ten-
slotte deeg). De dunne band kamaboko 
die zich zo vormt, wordt dan ingekerfd 
om een impressie van krabbenvlees te 
genereren en dan machinaal opgerold 
tot een staafje (5). Aan één kant wordt 
de stick voorzien van de kleursaus met 

krabsmaak. Tenslotte worden de staaf-
jes op maat afgesneden (6), (al dan niet 
vacuüm) verpakt en gepasteuriseerd (7). 
Klaar voor de verzending naar alle hoe-
ken van Europa. Dit is de tweede groot-
ste surimifabriek ter wereld (de grootste 
staat in Japan). Viciunai is – alle fabrie-
ken bijeen – waarschijnlijk de grootste 
producent ter wereld en behoort in de 
top tien van de visindustrie.

3 000 verschillende artikelen: zoveel 
heeft Viciunai er nu in het uitstalraam 
liggen. Rob Schreur vindt dat trouwens 
wat veel: “Dat aantal zal naar beneden 
gaan, naar 2 500 of zo”. Het bedrijf in-
vesteert ondertussen alweer 55 miljoen 
in nieuwe ontwikkelingen. Hun visie op 
de toekomst is een wereldwijd merk te 
worden in de Visindustrie. Ik denk dat 
ze er goed aan bezig zijn.

(2) Cutters op schaal van de fabriek.
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Viciunai is de grootste producent van de gewone 
surimistick (zeg niet ‘krab’!) of kanikama. 

Van kamaboko tot kanikama

Wie is er bang van Surimi? 

Het is waar: het product heeft geen 
bijster goede reputatie in ons land. 
Maar ga eens in Frankrijk kijken – het 
land van de gastronomie, toch – en de 
supermarkten liggen er vol mee. Bij 
ons wordt er anders ook veel surimi 
gebruikt, maar men zwijgt erover.

Ons probleem is dat er grote misverstan-
den bestaan rond surimiproducten. Het 
is tijd dat we even teruggaan naar het 
begin.

Surimi betekent gewoon ‘gewassen ge-
hakt’. Het ligt in de oosterse, Chinese 
traditie om voedsel te bereiden omwille 
van zijn textuur, niet voor zijn eigen 
smaak. Dit in tegenstelling tot de leer 
van Escoffier in de Europese keuken. 
In veel Chinese recepten worden na-
tuurlijke aroma’s geneutraliseerd. Dat 
kan bijvoorbeeld door de ingrediënten 
meermaals te blancheren in rijstwijn 
met gember, pijpajuintjes en theeblaad-
jes: een normale procedure in die keu-
ken. De smaak moet er dus uit. Men 
kan het vlees ook grondig spoelen: men 
wast zowel vleesgehakt als visgehakt. Bij 

het visgehakt verdwijnen daarmee alle 
vrije proteïnen en aminozuren en de 
vluchtige amines (TMA, TMAO). Wat er 
overblijft, is pure visproteïne. In Frank-
rijk – waar men alle termen liefst ver-
taalt naar het Frans – heette surimi in de 
groei-jaren ‘la masse de poisson lavée’. 

Surimi van vis wordt vandaag gemaakt 
aan boord van fabrieksschepen, men 
gebruikt vooral alaskapollak en blauwe 
wijting.

De eerste vermelding van een surimi-
product in Japan dateert uit het jaar 
1115 van onze jaartelling. Het gaat om 
kamaboko, een gestoomd cakeje van 
surimi. Kamaboko is de voornaamste 
verwerkingsvorm voor deze vismassa 
en eigenlijk ook de moeder van onze 
crabstick. De andere hoofdvormen zijn 
satsuma age (gefrituurde surimi), chi-
kuwa (gebakken/geroosterd) en hanpen 
(gekookt).

Visgehakt – wanneer vers – gaat goed 
‘geleren’, gels vormen door de eigen 
proteïnes die onderling bindingen ma-
ken. Die eigenschap en de hele tech-
niek om vismassa te gebruiken, is in 
Europa evengoed traditioneel, zij het in 
de moderne keuken niet zo vaak meer 
opgediend: ‘quenelles de poisson’. In 
Frankrijk (Lyon e.d.) werden quenelles 
het liefst gemaakt van het schoonge-

Surimi dient als basis voor velerlei vormen en producten. 
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Japanse fantasieën: op een stokje of een narutomaki (in een vorm die herinnert aan 
een draaikolk in de Naruto-zeestraat) in ramen. 

maakte vlees van erg gratige zoetwater-
vis zoals karper en snoek. Een fijne ma-
nier om die vis ook genietbaar te maken 
voor mensen die graten schuwen, voor-
al kinderen. Dezelfde techniek wordt 
gebruikt voor de Asjkenazisch Joodse 
‘gefillte fisch’. Ook de traditionele Scan-
dinavische ‘fiskekaker’ zijn bijna niet te 
onderscheiden van kamaboko.

De Japanse kamaboko-productie bleef 
ambachtelijk tot 1960. Surimi bleek 
slecht te gedijen in de diepvries. De 
proteïne denatureerde en bij ontdooi-
ing was de vismassa niet meer bruik-
baar. In 1960 ontdekte men dat door 
toevoeging van wat zout, maar vooral 
van wat suiker en sorbitol (‘lijsterbes-
suiker’) de gelifiërende eigenschappen 
van het visvlees bewaard bleven. Vanaf 
dan kon men op grote schaal visgehakt 
beginnen gebruiken. Het tijdperk van 
fabrieksschepen, die op grote schaal 
surimi maakten, was aangebroken. Te-
gen 1971 bedroeg de totale productie 
surimi (gemaakt van alaska pollak) 1,1 
miljoen Ton, het historisch record. Dat 
was toen nog uitsluitend voor gebruik 
binnen Japan.

De imitatiekrab kwam er eerst in 1973 
(‘flakes’) en als ‘crabstick’ – kanikama in 
het Japans – in 1975. Dat wekte de inter-
nationale interesse en opende markten 

van Korea en China tot Zuid-Amerika. 
De eerste surimifabriek in de VS kwam 
er in 1984 in Alaska. De opkomst van 
de crabstick mag dan opvallend zijn, ka-
nikama is nog altijd maar goed voor zo’n 
dertig procent van alle surimiproducten.

De eerste imitatiekrab werd in Europa 
geïmporteerd door het Nederlandse Af-
fish in 1979. Al snel gingen Spanje en 
Frankrijk voor de bijl. Daar leven nog 
steeds de meest enthousiaste gebruikers 
in Europa. De eerste fabrieken versche-
nen er in 1986 (Cuisimer in Frankrijk en 
Kibun in het VK). Vandaag is Viciunai de 
grootste producent ter wereld met fa-
brieken in Litouwen, Rusland en Spanje.

Het is doodspijtig dat een versatiele 
grondstof als surimi bij ons helemaal 
wordt geassocieerd met nepproducten. 
Surimi kan de basis vormen voor heel 
wat andere, originele producten voor 
creatieve keukens. Er zijn de andere 
Japanse specialiteiten: surimi op een 
stokje, in verschillende kleuren, als bal-
len, linten en latten. Denk aan Japanse 
toepassingen zoals de ‘narutomaki’: het 
surrealistische sneetje kamaboko dat 
een kom ramen (Japanse noedelsoep) 
afwerkt. In Japan vind je ook kamaboko 
in de vorm van beertjes en popjes en 
veel andere vormen. 

 Viciunai maakte in het verleden al noe-
dels en lasagnebladen van surimi. En ze 
wonnen er prijzen mee op de Seafood 
Exhibition in Brussel. Ook voor de ge-
zondheid moet je de surimi niet laten: 
moderne surimi is best ‘low carb’ be-
schikbaar. Vet is er een beetje, maar erg 
beperkt. Alleen bij goedkope imitatie-
krab van sommige merken durven het 
zetmeel en het suikergehalte nog wel 
eens op te lopen.

Tekst en beeld: Nick Trachet


