KAPPING
Hodekappinga om bord skjer enten manuelt eller i hode
kuttemaskiner. Ved maskinell kapping er det viktig med godt
vedlikeholdte kniver og gode kontroll- og rengjøringsrutiner
av maskinene. Forskjellige kappemetoder blir brukt på de
ulike artene. Det er svært viktig at hodekappinga blir utført
korrekt med fine rene kutt. Feil hodekapping med løse øre
bein og ødelagte nakker gir redusert utbytte, gode forhold

for bakterievekst og kan i verste fall føre til at fisken ikke er
salgsvare. Hard håndtering av fisken etter hodekappinga kan
medføre at spåmannsbeinet som er festet til ørebeinet kan
skade fiskekjøttet. Dersom en løfter stor fisk etter ørebeina
er det stor fare for at ørebeina knekker. En bør om mulig
håndtere og løfte fisken med begge hender slik at en får et
godt grep og reduserer belastninga på fisken.

Rundkutt
Skjær gjennom kverken og øvre del av tarmen. Det er viktig å ikke
skade ørebeina. Skjær gjennom bruskpartiet mellom de to nakkevirvlene og press hodet bakover mens en skjærer. Hodet skjæres av
med et rent snitt (halvmåneformet) uten å rives av. Fisk med avrevet
hode og lange slintrer i nakkepartiet kan gi reklamasjoner. Rundkutt
er aktuelt om fisken skal anvendes til salt-, klippfisk- og
tørrfiskproduksjon.

Korrekt rundkutt.

Rettkutt (norsk kutt)
Et rett kutt (kalvenakke) gjennomføres ved å skjære hodet av i et
sammenhengende kutt. Rettkutt kan benyttes dersom fisken skal
fileteres eller omsettes som blank torsk.

Korrekt rettkutt.

Viktig!
	Korrekt kappemetode.
 Rett skjæresnitt.
 Skånsom håndtering av fisken.
	Unngå å skade ørebein og spåmannsbein.
	Bruk kvasse kniver.
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japankutt
I et japankutt skjærer en fra nakkepartiet på skrå bak ørebeina og
brystfinnene ned mot gattet. Ikke skjær helt bak til gattet, en til to
centimeter av bukhula skal være igjen.

Start japankuttet her.

Japankutta blåkveite.

Korrekt japankutt.

Korrekt japankutta uer.

Korrekt rettkutta uer.

Undervisningsheftet er utarbeidet i samarbeid mellom kjøpere, fiskere, Møre og Romsdal Fiskarlag, Surofi, Ålesund videregående skole og Møreforsking.
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