
VIKTIG!

FILETERING OG SKINNING
 Unngå skinn- eller beinrester på skinn- og beinfri filet.
 Jevnlig kontroll av utbytte og utseende.
 Forsiktig håndtering av filetene. 
  Godt renhold og rett innstilling av knivene i filet- og skinnemaskina.
 Rene transportbånd. 
  Maskina må ikke mates med fisk av feil størrelse eller fiskearter den ikke er beregnet for. 
 Unngå at fiskeskjell overføres fra skinnet til filetene. 
 Dusjing/spyling av filetene på transportbåndet. 
 Filetene bør skinnes fortløpende.
  Unngå at fileter blir liggende for lenge i bakker eller på bånd før pakking.
 Fileter med kvalitetsfeil pakkes i egen sortering.

Fisk som fileteres skal ha god kvalitet. Fisken skal være 
bløgget levende og være godt utblødd. Den må ha en fast 
og god konsistens. Gelèaktig eller spaltet fisk skal ikke  
fileteres. Fisken må i tillegg være kappet og sløyd på korrekt 
måte. Husk at hyse blir fort bløt i konsistensen. I hal med 
flere arter bør en  derfor filetere hysa først. 

Ta hyppige kontroller av filet- og skinnemaskiner. Uskarpe 
kniver gir dårligere skjæresnitt, lavere utbytte og et dårlig 
produkt, som ofte fører til reklamasjoner. Fabrikk sjefen bør 
ha prosedyrer på hvor høyt filetutbyttet skal være og bør  
ta jevnlige 10-fisk prøver for å kartlegge om en har 
tilfredsstillende utbytte.

TorsKefIsK
– fIleTerInG

Torskefilet med bein (hel filet). Torskefilet uten skinn og bein.

Vær nøye under renskjæringa av filetene. Det skal ikke være 
skinnrester igjen på skinnfrie fileter. På  beinfri filet må alle 
bein fjernes. Fjern i tillegg  rester av buklapper, hinner,  
blodflekker, skinnrester, synlig kveis, eller andre kvalitetsfeil. 
Fileter er spesielt utsatt for forurensing og tåler lite  

håndtering. Håndter derfor fileten minst mulig,  ha god 
hygiene og jevnlig rengjøring av skjærebordet. Ikke la fileter 
bli liggende i bakker eller på skjærebordet under pauser 
eller stopp i produksjonen. Pakk filetene før pauser.

sKInnInG oG rensKjærInG

fIleTerInG

Fjern tykkfiskbeina med et v-kutt. Kuttet blir fryst ned til farseproduksjon. Ulik beinstruktur i hyse, torsk og sei gjør at v-kuttet 
fra disse artene blir forskjellige. V-kutt kuttes som oftest i filetmaskina. Det som skjæres bort på skjærebordet går ofte til  
melproduksjon.
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PAKKInG

CATerInGKArTonG
Ved cateringpakking er det viktig at filetene blir pakket slik at 
de ikke kommer i kontakt med hverandre og at filetene 
beskyttes av plastsvøpet. Plasten skal beskytte produktet 
mot uttørking. Filet med skinn skal pakkes med skinnsiden 
ned. Det er viktig at hver filet legges i gropen som dannes 
mellom filetene i laget under, slik at overflaten blir jevn. Ved 
å legge filetenes nakkeparti mot kartongens kortside vil en  
få et jevnt resultat. Tre kartonger blir pakket i en master- 
kartong. 

fIleTbloKK 
Ved pakking av filetblokk legger en filetene direkte ned i  
blokkemballasjen. Fordel filetene jevnt i blokka, slik at over-
flaten blir fin. Tre blokker blir pakket i en masterkartong.

Det er viktig med korrekt vekt for å unngå luftlommer i  
blokka.

Ålesund videregående skole

Undervisningsheftet er utarbeidet i samarbeid mellom kjøpere, fiskere, Møre og Romsdal Fiskarlag, SUROFI, Ålesund videregående skole og Møreforsking.
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Vektene skal tareres ved hvert vaktskifte eller oftere. Filetene 
blir veid i bakker med dreneringshull. Filetene vektsorteres 
etter en spesifikk grader ing før pakking. Gradering som 

benyttes varierer ut fra kunde krav. Ta vektkontroller på fryste 
kartonger for å undersøke om kartongene har korrekt vekt.

VeIInG oG sorTerInG

VIKTIG!
 Korrekt emballasje.
 Korrekt pakkemetode.
 Unngå skader og brekkasje på kartonger.
 Korrekt vekt.

Korrekt pakking.

For å få et fint utseende og bevare kvaliteten på filetene er det viktig med korrekt pakkemetode. Dersom en får  
luftlommer i kartongen får en lengre innfrysningstid og en kan få uttørking og harskning av produktet. Frysetørkeskadet fisk 
får ofte en hvit farge, blir lettere spaltet og får en sprø konsistens i kjøttet.
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