Pangasius eenvoudig goed.

Keurmerken: ze zijn er niet voor niets

Duurzaam van ver is niet vergezocht

Alles wat wij Nederlanders op een dag eten is getest, gecontroleerd en in veel gevallen voorzien van een keurmerk.
Ecokeurmerken op biologische voedingsmiddelen, Beter
Leven sterren op vlees, Max Havelaarstickers op bananen:
ongekeurde voedingsmiddelen zijn moeilijk te vinden.
Deze keurmerken garanderen kwaliteit, transparantie van
het productieproces en duurzaamheid. Bij vis werkt het net
zo. Alle Pangasius die in Nederland in de schappen van de
supermarkt ligt is verantwoord gekweekt. Dat herken je aan
het ASC keurmerk. Die afkorting staat voor Aquaculture
Stewardship Council. Koop je een ASC gecertificeerde vis
dan weet je dat die komt van een kwekerij waar de impact
op het omliggende milieu tot een minimum wordt beperkt.
De standaarden van ASC richten zich ook op het sociale
aspect van viskweek. Zo worden werknemers op een pangasius
kwekerij niet uitgebuit, hebben ze fatsoenlijke werktijden en
een dito salaris. Ook waarborgt dit keurmerk dat de vissen
alleen medicijnen krijgen toegediend als een ziekte is
vastgesteld. Panga filet uit de Nederlandse supermarkt
is dus een verantwoorde keuze.

Zoals gezegd leeft de Pangasius eigenlijk met name van
bijproducten van akkerbouw. Ook heeft een Pangasius weinig
gewicht aan voedsel nodig om te groeien. De zogeheten
voedselconversie bij deze eiwitrijke vis is laag. Alles wat
er overblijft nadat een Pangasius een filet is geworden, de
bijproducten dus, wordt gebruikt om andere dieren van te
voeren. Bij kip is dit anders. In Europa worden kippenresten
verbrand. Niet heel duurzaam in een tijd waar dieren van kop
tot staart gebruikt kunnen worden. Daar zijn de pangasiuskwekers wel van op de hoogte.

MINST

Hoe kan een vis uit Vietnam
een duurzame keuze in Nederland zijn?
Dat vroeg het NPO 3 programma Groen Licht, dat journalistiek
onderzoek doet naar duurzaamheid, zich ook af. Pangasiusfilet heeft, volgens het programma, vaak een ‘plofkipassociatie’.
Dieronvriendelijk gekweekt, snel vetgemest voor de Europese
massamarkt. Het is een goedkope vis, dus er moet wel sprake
zijn van massaproductie, is de gedachtegang. En massaproductie komt de diervriendelijkheid en milieubelasting niet
ten goede. Deze gedachte klopt niet. Wist je dat een pangasius
zo goed als veganistisch leeft? De vis leeft van rijstvlas, het
afvalproduct van rijst. Tarwe en cassave staat ook op het
menu van de Pangasius. Slechts vijf procent van het dieet van
de Pangasius bestaat uit tonijnafval, dat anders weggegooid
zou worden. Dan kan het beter omgezet worden in visvoer.

Wat heeft een
Aziatische viscurry
gemeen met een
Italiaanse visschotel
uit de oven?

Voor beide gerechten is Pangasiusfilet een goede basis. Dat is ook
meteen het grote voordeel van de vis: je kan er alle kanten mee
op. De vis heeft een neutrale smaak waardoor hij in veel gerechten
te verwerken is. Elke dag pangafilet op je bord zonder dat het
verveelt? Het is zeker mogelijk. Een vis waarmee je je creativiteit
de vrije loop kan laten gaan. Toch heeft de vis een slechte naam.
Terecht? Zeker niet. Niet alles wat van ver komt is milieuvervuilend, slecht voor de gezondheid of ongecontroleerd. Integendeel.

Om even terug te komen op de ‘plofkipassociatie’: er is
geen enkele overeenkomst tussen pangasiuskwekerijen en
de manier waarop kippen worden behandeld en grootgebracht.
Pangasius creëert de helft van de ecologische voetafdruk vergeleken met verse kip geproduceerd in en voor de Europese
Unie. En dat terwijl de pangafilet op de Europese markt
afkomstig is uit Vietnam. Lokaler betekent dus niet per se
duurzamer, al is dat wel vaak het beeld dat geschetst wordt.
De vis wordt gekweekt in de Mekongdelta; ook een onderwerp
van discussie. Er wordt wel gesuggereerd dat de panga die
we in Europa eten wordt gekweekt in het vieze water van de
Mekong. Maar wist je dat de Mekong rivier relatief schoon is
vergeleken met Europese rivieren? En dat de waterkwaliteit
van de kweekvijvers zorgvuldig wordt gecontroleerd? Ook is
de vis niet bewerkt met chemicaliën om ziekteverwekkers te
doden.

Efficiëntie van voedselconversie

MEEST

Van Vietnam naar visschap
Het is waar dat pangasiusfilet een lange reis achter de rug
heeft voor het in een Nederlandse maag belandt. Datzelfde
geldt voor exotische vruchten en sommige groentes die in
de supermarkten liggen. Maakt de lange reis de pangasius
minder duurzaam? Zeker niet. Omdat het een vis is die in
groten getale gekweekt wordt, vindt het vervoer naar Europa
ook op grote schaal plaats. Een container met vis doet er
ongeveer drie weken over om van Vietnam naar de haven van
Rotterdam te varen. Een lading bestaat uit 400 duizend kilo
vis. Reken dit terug naar een kilo en de voetafdruk is kleiner
dan die van kip.

Is pangasius veilig om te eten, of is het bevroren gif?
Pangasius is zeker veilig om te eten. Sterker nog: het wordt,
omdat het om een voedselproduct gaat aan strenge veiligheidseisen onderworpen. Zowel in Vietnam als bij binnenkomst
in de Europese Unie moet de vis aan hoge voedselveiligheidsstandaarden voldoen. Zoals eerder vermeld krijgen de beesten
niet preventief antibiotica toegediend, om de simpele reden dat
ze dan niet meer verkocht zouden mogen worden met het ASC
keurmerk in de Nederlandse supermarkten.
Het is niet voor niets dat de pangasius filet een van de vijf
meest gegeten vissoorten in Europa en de Verenigde Staten
is. Daarnaast wint de pangasius ook terrein op de Aziatische
markt en in Zuid Amerika. Uiteindelijk wordt de vis naar
meer dan 100 landen geëxporteerd. Zo’n wereldwijd exportproduct, bedoeld voor menselijke consumptie, moet in al die
landen aan voedselveiligheidsstandaarden voldoen. Met als
gevolg dat de panga industrie een van de strengst gecontroleerde visindustrieën ter wereld is. Gif en sporen van andere
gevaarlijke stoffen die een bedreiging vormen voor de
consument zijn daarmee uit den boze.

Niks mis met deze vis
Er is, ondanks alle ophef, niks mis met deze vis. Dat is
aangetoond door wetenschappers van de Universiteit van
Wageningen. De vis is volgens hen volkomen veilig om te
eten. Ten eerste, als er in pangasius die in Nederland wordt
ingevoerd restanten van antibioticum worden aangetroffen,
dan wordt de partij vernietigd. Het zal de keukentafel
niet bereiken. Ten tweede, sporen van bestrijdingsmiddelen
of vervuild water worden niet of nauwelijks aangetroffen in
de vis. In die gevallen waarin restanten zijn aangetroffen zijn
de hoeveelheden dusdanig klein dat ze ver onder het
wettelijk toegestane maximum blijven.

Zo hebben de wetenschappers van de Universiteit
van Wageningen berekend dat een volwassen
persoon meer dan 160 kilo pangasius per dag
zou moeten eten, zijn hele leven lang om misschien
iets schadelijks te ondervinden van de zogenaamde PCBs. Dat zijn absurde hoeveelheden
die geen mens consumeert.
De pangasius: een verantwoorde keuze
De vis verdient een beter imago dan hij nu heeft. Het is niet
alleen een veilige vis om te eten, het is ook een veelzijdige
vis, getuige de grote Europese en Amerikaanse afzetmarkt.
Door de veelzijdigheid van de panga wordt hij gekscherend
wel de ‘zwemmende kip’ genoemd. Die vergelijking met kip
gaat echter maar ten dele op. De pangasius is zeker zo veelzijdig en van nature neutraal van smaak als de vertrouwde
kip filet. Echter hebben de kippen die op Nederlandse
borden eindigen minder ruimte dan hun zwemmende
Vietnamese evenknie.

kippetje dan van hun stukje vis. Zelfs als die vis van ver komt.
Het keurmerk dat het mogelijk maakt een verantwoorde
keuze voor vis te maken is het eerdergenoemde ASC
keurmerk. Voordat een vis dat keurmerk krijgt, moet het
aan flink wat voorwaarden voldoen. Zo moet de impact op
de waterkwaliteit en het gebruik van antibiotica tot een
minimum beperkt worden en worden de arbeidsomstandigheden streng gecontroleerd. Kortom: wees happig op een
panga filet met het ASC keurmerk. Een verantwoorde keuze!

Meer weten?
• Consumentenwebsite met alles over panga, recepten,
tips van de kok en meer: www.visvooralledag.nl
• Uitzending Groen Licht, maart 2017, over duurzaamheid
van panga: www.youtube.com/watch?v=JcmynYvklPA
• Pangasius factsheet:
visimporteurs.nl/upload/Pangasius%20sheet_
versieMei2016%20%281%29_1.pdf
• Uitkomsten wetenschappelijk onderzoek naar risico’s van
eten van pangasius:
www.wur.nl/nl/artikel/Vis-vol-vergif-is-onzin.htm
• Videostatement van Professor Tinka Murk over risico’s
van eten van pangasius:
www.youtube.com/watch?v=_inQtJ2DXoM
• Alles over ACS via het voedingscentrum:
www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/asc.aspx

Verder is kip vaak zonder keurmerk. Tuurlijk, in Nederland
wordt gebruik gemaakt van keurmerken voor kip, maar het
grootste deel van de kip in de supermarkt moet het zonder
keurmerk stellen. De consument weet daarom minder van hun
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