
ELKE DAG HET 
BESTE UIT DE ZEE





De zee heeft veel moois te bieden en hier houden
wij ons met liefde en passie mee bezig. SmitVis is
onderdeel van Sligro Food Group. Wij verwerken
jaarlijks 3,2 miljoen kilo verse vis, schaal- en
schelpdieren. Deze leveren wij aan de foodservice
en institutionele markt. Dit doen wij in ons centrale
productiebedrijf in Veghel. Onze productieafdeling telt
3.000 m² en beschikt over de modernste faciliteiten.
Hier produceren we alle orders op klantniveau.
’s Nachts leveren we deze door aan de Sligro
Bezorgservicevestigingen. Ook de 39 visafdelingen 
van de Sligro(-ISPC) zelfbedieningsvestigingen in 
Nederland en België krijgen zo dagelijks verse aanvoer.

Elke dag het beste uit de zee betekent het beste voor
de ondernemer. Onze medewerkers zijn thuis in de
horeca, zorg en grootkeuken en geven graag advies
over inkoopvolume, marge en nieuwe ontwikkelingen.
Zij kennen elke vis en weten wat de mogelijkheden
zijn. Ook geven wij regelmatig workshops aan
foodprofessionals met tips, bereidingen en delen we
vakkennis. Zo kan de ondernemer het verhaal weer
vertellen aan zijn gasten en zorgen voor meer beleving
rond verse vis. Laat je inspireren met deze brochure
of kom naar een van onze vestigingen.

Dagelijks vers
en razendsnel
in jouw keuken
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Het geschenk
van de zee,

in alle soorten
en maten



Oesters hebben een bijnaam: het geschenk van de zee. 
En niet ten onrechte. Want een oester is een prachtig 
natuurproduct en een ware delicatesse. De unieke, ziltige 
smaak heeft weinig toevoeging nodig. Bij SmitVis vind je 
een keur aan oesters. Van de zilte, romige platte oester uit 
de Oosterschelde tot en met de wat mildere oester uit
de Grevelingen. 

Oesters van Zeeuwse bodem
De platte oester is een exclusief product: hij groeit 
langzaam en is pas na een jaar of vijf geschikt voor 
consumptie. Dit resulteert in een verfijnde smaak.
In 1963 raakten bijna alle platte oesters in de 
Oosterschelde uitgestorven vanwege een oesterziekte.
Toen is de Japanse oester in Zeeland geïntroduceerd. 
Deze oester mag met recht de naam ‘Zeeuwse oester’ 
dragen, want het is inmiddels de meest voorkomende 

oester in Zeeland. Zeeuwse oesters zijn afkomstig 
uit de Oosterschelde/Grevelingen. Het Nederlandse 
oesterseizoen loopt van september tot en met april.

Fines de Claire
Een fijne zachte oester met een mooie elegante smaak. 
De Franse oesters worden na de kweek uit zee gehaald en 
verhuizen naar zogenaamde ‘claires’. Dit zijn oesterputten, 
oude zoutbaaien met brak water. Hierin worden de oesters 
voller en vleziger, fijner van smaak en minder zout. De Fines 
de Claires brengen minimaal een maand en maximaal drie 
maanden door in een claire, bij een dichtheid van 
20 oesters per vierkante meter. Wij halen onze oesters
vanuit Île d’Oléron aan de westkust van Frankrijk. 

Meer weten over oesters? 
Kijk dan op sligro-ispc.be/oesters.



Wanneer de nieuwe mosselen er weer 
zijn, genieten we in België en Nederland 
met volle teugen van dit heerlijke 
seizoensproduct. SmitVis biedt mosselen 
van goede kwaliteit en met een hoog
vleesgehalte. Maar er zijn meer
redenen om mosselen op de
menukaart te zetten. Wij  helpen
je op weg om zoveel mogelijk uit dit mooie 
seizoen te halen. Ontdek de verschillende 
soorten bij SmitVis en wat deze mosselen 
zo bijzonder maakt. Maar ook hoe je ze 
bewaart, bereidt en ze extra onderscheidend 
presenteert. Alles om jouw gasten een unieke 
mosselbeleving te bieden.

Bodemcultuurmosselen 
Bodemcultuurmosselen zijn de meest gangbare 
mosselen. Ze worden onder andere gevist in de 
Waddenzee, en groeien altijd op in de mosselbanken in de 
Oosterschelde. In het water van deze zeearm vinden ze alle 
voeding die ze nodig hebben, waardoor ze gezond opgroeien. 
Het resultaat? Een Zeeuwse mossel die wereldberoemd is vanwege 
zijn smaak en structuur. Het seizoen loopt doorgaans van juli tot april.

Hangcultuurmosselen
Mosselen met een hangcultuur leven niet op de bodem, maar hangen in netten in de stroming. 
Daar krijgen ze meer voeding dan hun soortgenoten op de bodem. Ze zijn dan ook eerder klaar voor
consumptie. Bovendien hebben deze mosselen vaak een hoger vleesgewicht en een zachtere schelp.
Het kweken is een kleinschalige activiteit met een zeer beperkte invloed op de omgeving. Daarom mag het
met recht een duurzame kweekmethode genoemd worden. Het seizoen loopt van mei tot en met augustus.

Alles wat je nodig hebt voor de beste mosselbeleving, vind je bij Sligro-ISPC. Meer informatie is te vinden
op sligro-ispc.be/mosselen.

Mosselen
uit het

zuiverste
water 



Vers van de veiling
Bij SmitVis kopen wij zelf verse vis in op diverse 
visveilingen in Nederland zoals IJmuiden, Stellendam, 
Scheveningen en Urk. In alle vroegte klokt onze inkoper 
de mooiste verse vis die morgen al op jouw kaart kan 
staan. Het beste uit de zee, vers op het bord van 
jouw gasten.

Om de juiste partijen vis te kopen is het van groot 
belang om te weten waar en hoe de vis gevangen is 
om de juiste topkwaliteit te verkrijgen.

De versheid en kwaliteit van de producten bepalen 
is een kwestie van ervaring. De veerkrachtigheid, de 
geur friszilt, de kieuwen mooi rood doorbloed, de ogen 
glashelder en een mooie slijmlaag zijn de aspecten die 
van groot belang zijn.

Onze visspecialisten in de vestigingen, alsmede het 
commerciële team van SmitVis staan je graag te woord 
voor het juiste advies.



Verse vis rechtstreeks 
uit de parel van Parijs



Rungis is met zijn 232 hectare het verscentrum van Europa. In de 
twaalfde eeuw begonnen als de stadsmarkt van Parijs, nu uitgegroeid tot 
dé plek waar chefs hoogwaardige producten inkopen. Elke dag struinen 
zo’n 20.000 culinair liefhebbers de kramen af op zoek naar het mooiste 
vers. De crème de la crème onder de vis, vlees, fruit en groenten ligt hier 
voor het oprapen. Voor tweederangs producten is op Rungis geen plaats. 
SmitVis haalt het beste uit de zee ook rechtstreeks voor jou uit Parijs.

Vis en vakmanschap
In de loop der jaren hebben we een goede relatie opgebouwd met 
de Parijse visspecialisten. Het is een voorrecht om zulke kundige 
vishandelaars in je netwerk te hebben. Ze leveren uitstekende 
kwaliteit, denken mee en houden het beste voor ons apart. Zo hebben 
wij de eerste keus voordat de zilte producten op het beroemde Rungis 
uitgestald worden. Onze inkoper haalt twee keer per week vis en 
visproducten die nergens anders te krijgen zijn. Dit bespaart jou een 
retourtje Parijs en zorgt voor een uniek verhaal aan tafel. Wat kunnen we 
voor je meenemen?

Vraag ernaar bij je visspecialist.



Onze visspecialiteiten
SmitVis biedt een bijzonder ruim assortiment aan 
vissoorten.
Wat je ook op de kaart wil zetten, bij ons vind je zeker
en vast wat je zoekt of ontdek je heel wat nieuwe smaken en
mogelijkheden. Maak hier alvast kennis met enkele toppers
uit ons ruime assortiment! 

Grijze garnalen
Van fijne garnalencocktail tot lekkere kroket: onze garnalen 
lenen zich tot talloze bereidingen. De grijze garnaal mag 
dan wel klein zijn, het is een van de meest geliefde sterren 
uit onze Noordzee. Grijze garnalen worden nog steeds met 
kotters - de typische vissersboten – gevangen.   
Aan boord worden ze meteen gezeefd, gekookt en gekoeld.

Coquille Saint-Jacques
Mmm … het witte vlees van de sint-jacobsschelp, wie
kan eraan weerstaan? Deze schelp dankt zijn naam 
aan de heilige Sint Jacobus, die bekend is van de 
bedevaart naar Compostella. Zijn smaak is in zekere zin 
ook heilig en weet talloze liefhebbers telkens weer te 
verlekkeren!

Sint-jacobsschelpen worden onder meer in 
Noorwegen, Frankrijk en Canada gekweekt. Bij SmitVis 
vind je ook coquillevlees uit Azië, dat in netten onder 
water wordt gekweekt. Maar je kan bijvoorbeeld ook 
kiezen voor de nova scallop uit Alaska, die volgens een 
gecertifieerde sleepmethode wordt gevangen. Ook het 
topproduct, de levende coquille uit Dieppe (Frankrijk) 
kan je verkrijgen bij SmitVis.



Rog
Net als andere ‘klassiekers’ - zoals pladijs 
en zeetong - is rog een belangrijke vissoort 
uit onze wateren. Deze kraakbeenvis kan je 
het hele jaar door verkrijgen, maar is op zijn 
best van juni tot en met maart. Een lekker 
verse rog is niet te versmaden: je herkent 
hem aan zijn rood-rozige vleugels en zijn 
stevige textuur. 

Niet alleen de vleugels zijn trouwens een 
delicatesse. Ook de levers en wangen zijn 
helemaal top. Gebakken rog met kappertjes 
is gekend als klassieker maar deze 
smaakmaker kan ook in een koude schotel, 
lauw of gepocheerd bereid worden.

Zeeduivel
Een echte beauty kan je hem niet noemen, de zeeduivel. Zijn monsterlijke kop 
lijkt rechtstreeks uit Jurassic Park te komen. Bovendien is de zeeduivel een 
echte rover die in de zanderige bodem wacht op een prooi. Maar wat hij 
vast ook verovert, zijn je smaakpapillen. Zijn zachte, zoete smaak doet 
een beetje aan kreeft denken. Bovendien laat hij zich makkelijk 
fileren. Eenmaal het vel en het extra vlies zijn verwijderd, blijft 
een mooie witte filet over. Handig in de keuken dus, én een 
garantie voor (zee)duivels genot!



Ontdek het zwarte goud 
van Royal Belgian Caviar
Onder topchefs en kaviaarliefhebbers is Royal Belgian
Caviar een klinkende naam. Dit 100% Belgisch bedrijf 
kweekt zijn steuren dan ook in de beste omstandigheden.

Met zelf geproduceerde voeders en een nauwkeurig 
gecontroleerd kweekproces. Maar ook met tonnen passie 
en oog voor detail. Het resultaat is een exquise smaak die 
je smaakpapillen verwent.

Royal Belgian Caviar is verkrijgbaar in de varianten
Gold Label, Platinum, Osietra, White Pearl en Beluga.
Ontdek het zwarte goud via SmitVis!





Elke dag een beetje duurzamer
Ook in de toekomst willen we van lekkere vis blijven genieten. Daarom staat duurzaamheid hoog op de agenda bij SmitVis.  
Niet alleen als het op de visserij zelf aankomt, maar ook binnen elke bedrijfsactiviteit.

Het is geen geheim dat overbevissing de rijkdom van onze zeeën onder druk zet. Bij SmitVis zetten we dit bewustzijn om 
in actie. We kiezen zoveel mogelijk voor niet-bedreigde vissoorten en kopen in op basis van duurzame labels. Bovendien 
is onze bedrijfswerking doordrongen van duurzaamheid. Zo wordt ons visafval wekelijks opgehaald om verder verwerkt 
te worden. De dozen van polystyreen worden gecompacteerd en gerecycled. Voor onze zeeproducten werken we samen 
met partners die duurzaamheid net zo belangrijk vinden als wij. Niet voor niets draagt een steeds groter deel van ons 
assortiment een MSC- of ASC-keurmerk. 

Eerlijk & heerlijk 
Met eerlijk & heerlijk helpen we je op een eenvoudige manier wegwijs te worden in de 
wereld van verantwoorde vis. Vier pijlers geven aan waarom het product een verantwoorde 
keuze is: Biologisch, Duurzaam, Eerlijke handel en Streek. Dat betekent in het geval van vis 
dat we samenwerken met duurzame visserijen en kwekers en bijvoorbeeld alleen vissen 
wanneer het verantwoord is. Het MSC- en ASC-keurmerk vallen onder de pijler Duurzaam. 
Op sligro-ispc.be/eerlijk-heerlijk lees je hier meer over. 

MSC
Marine Stewardship Council (MSC) is een keurmerk voor duurzame visserij. Het wordt 
uitgereikt door een onafhankelijke non-profitorganisatie. Het MSC-label garandeert dat 
de vis wordt gevangen met respect voor de vispopulatie en voor het milieu.

ASC
Aquaculture Stewardship Council (ASC) is een internationaal label voor duurzame 
kweekvis. Het wordt uitgereikt door een onafhankelijke non-profitorganisatie opgericht 
door IDH (Dutch Sustainable Trade Initiative) en het WWF (Wereldnatuurfonds). 
Het ASC-label garandeert dat de vis geproduceerd wordt met respect voor het milieu 
en in goede arbeidsomstandigheden.



Topkwaliteit
De vis van SmitVis voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. 
Wij werken met een hele korte aanvoerketen. Hierdoor 
is onze vis ook echt vers. Als het om voedselveiligheid, 
hygiëne en versheid gaat laat SmitVis niets aan het toeval 
over. Wij zijn FSSC 22000 gecertificeerd.

Omdat we het complete proces van inkoop, bewerking 
en levering in eigen hand hebben, is elk product 100% 
traceerbaar. En met speciale verpakkingsmaterialen 
blijven hygiëne en versheid gewaarborgd. Ook onze 
service is van topkwaliteit: we hebben een heel breed 
assortiment verse vis, schaal- en schelpdieren, kunnen 
bewerkingen zoals fileren en portioneren op basis van 
individuele klantenwens uitvoeren en leveren binnen één 
dag ons mooie assortiment.



SmitVis staat voor je klaar
Heb je specifieke vragen, of wens je te bestellen? Contacteer ons meteen.
Zo ontdek je hoe wij met ons dagvers aanbod en onze uitgebreide service 
voor jou het verschil maken.
Voor informatie en bestelling: info@sligro-ispc.be

www.sligro-ispc.be/smitvis


