
Metoder for å 
undersøke kvaliteten 

Ta ut gjellene i kveitehodet.

Kapp kveitehodet på langs.

Kløyv torskehodet på langs.

Brett ut kveitehodet.

Brett ut torskehodet og vurder kvaliteten.
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Metode 2 
Kveite er en fet fisk som harskner lett og taper seg fort  
dersom ikke fangstbehandlinga er korrekt. En metode for å 
undersøke kvaliteten og ferskheten for kveite er å kløyve 
hodet. Ta først ut gjellene (A) og kløyv hodet på langs (B). 
Brett ut hodet og sjekk farge og friskheten i fiskekjøttet (C). 

Dersom fettet i hodet har harsknet blir det en gulaktig farge 
og en harsk lukt. 

En metode for torsk er å kløyve hodet på langs og brette det 
ut (D og E) og vurdere kvaliteten på produktet. Hoder med 
dårlig kvalitet vil bli misfarget og miste sin naturlige friske 
fiskelukt.

For at båten skal kunne selge et produkt av god kvalitet er bedømmelse av råstoffkvaliteten viktig. Dette kan gjøres ved  
subjektiv vurdering av fisken. Vurder utseende, konsistens, lukt, øyne og gjeller. Det finnes metoder for å sjekke kvalitet på fisk. 

Metode 1

 egenskap God kvalitet dårlig kvalitet

 Utseende Skinnende overflate med klare farger.  Matt blek farge i skinnet. Slimlaget blir tykkere
  Overflaten er dekket med et tynt, klart slimlag. og  etterhvert ugjennomsiktig. 

 Konsistens Fast fin konsistens i fiskekjøttet. Fiskekjøttet har fått en løsere konsistens.

 Lukt Frisk lukt som minner om frisk tang eller metall. Lett syrlig lukt.

 Øyne Øynene skal være utstående med klare Øynene synker tilbake og blir flate. 
  hornhinner og sorte pupiller. Uklar hornhinne og ugjennomsiktige pupiller.

 Gjeller Gjellene har en klar og lys til brunlig Gjellene har  slimlag og en blekere farge. 
  rødfarge og er uten synlige mengder slim. Slimlaget blir etter hvert ugjennomsiktig.
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Gjellene i kveitehodet.

Press fingrene på begge sidene av gjellebuene.

Blodaktig væske fra gjellene. Lukt på væska.

Metode 3 
For å sjekke ferskheten på fisk som landes med hode tar en 
utgangspunkt i hodet og gjellene. Plasser to fingrer på begge 
sidene av gjellebuene, press sammen gjellefilamentene og 
dra fingrene oppover. 

En rødaktig slimete væske kommer ut fra gjellene. Lukt på 
væska. Dersom gjellene har en frisk tangaktig eller metallisk 
lukt er fisken fersk og har god kvalitet. Dersom lukten er dårlig 
har ikke fisken optimal kvalitet. 
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