KALURITE MEELESPEA
Oled kala veest välja toomisega palju vaeva näinud. Et Sinu püütud kala säilitaks oma värskuse, jõuaks ohutuna ja
maitsvana ka teiste toidulauale, siis ole hea ja jälgi järgmiseid toiduohutusenõudeid, mis tulenevad Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrustest (EÜ) 852/2004 ja 853/2004.
1. Hoia puhtust
 Hoia kalapüügialus puhas ja korras.
 Enne kui alustad kalapüüki, pese kalapüügialust ja pühi tekilt praht kokku.
 Ladusta kala laevas/paadis sellises kohas, kus kala ei puutu kokku õli, pilsivee ega mootorist tuleva suitsuga.
 Kalade jaoks mõeldud kastid, trümmid või muud mahutid hoia puhtad ja terved.
 Kontrolli, et kastid oleksid terved - ei oleks pragusid ja kastide küljest ei eralduks tükke.
 Pese kaste pärast iga kalapüüki.
 Kala jaoks mõeldud kastidesse, trümmidesse või muudesse mahutitesse pane ainult kala.
 Võrkude, nöörijuppide, kanistrite vms paadis tarvilike vahendite hoidmise jaoks kasuta teisi kaste.
 Jälgi, et kalaga kokkupuutuvad töövahendid (näiteks labidad, ämbrid, harjad vms) ja pinnad (näiteks
kalapüügialuse tekk ja kala hoiukoht) on terved, puhtad ja ei roosteta.
 Kui on kasutatud puitu, siis jälgi, et puidust ei eralduks pinde, tükke ega vaiku.
 Kui kala tõmmatakse veest välja otse laeva tekile, siis jälgi, et tekk oleks korras - ei eralduks näiteks puidu
tükke, värvitükke ega muid ehitusmaterjale. Puidu värvimisel kasuta selleks ettenähtud värve.
2. Kaitse pardale võetud kala
 Võimalusel kaitse kala päikese ja saastumise eest.
 Lindude väljaheidete, päikese kaitseks aseta kalakastide peale näiteks kaaned või tühi kalakast/kasuta kala
katmiseks presenti.
 Kala liigutamisel/segamisel/ladustamisel tee seda selliselt, et kala jääb terveks.
 Kala pesemisel (kala rookimisel, muda maha pesemisel) kasuta joogivett, puhast mere- või järvevett.
 Jahuta püütud kala võimalikult kiiresti.
 Kui jahutad kala jääga, siis hoolitse selles eest, et jää oleks puhas ja toidu jaoks mõeldud (vajadusel tee
koostööd teiste kaluritega või ettevõttega, kuhu kala viid).
 Lossi kiirelt, kasuta häid töövõtteid.
 Kui asetad kalakastid kaile, siis jälgi, et määrdunud kasti põhi ei satuks enam kalaga kokku.
 Ära jäta paadist võetud kala päikese kätte kaile ega ka auto veoruumi seisma.
 Ole heas tervislikus seisundis.
3. Kaitse kala transportimisel
 Kui transpordid kala oma sõiduvahendiga, siis veendu, et see oleks puhas ja korras.
 Veoruumi uste tihendid, põrand ja seinad on heas korras, ei eralda tükke, ei roosteta ega hallita.
 Veoruumis ei ole prahti, õli/kütuse kanistreid, musti tööriideid. Asjade hoiustamiseks kasuta teisi kaste ja
vahendeid eraldamaks neid kalast.
 Transpordi ajal veendu, et kala ei saastuks.
 Kala on kaetud (lahtiselt, järelveetava käruga transportimisel pole kala saastumise eest kaitstud).
 Kala temperatuuri hoidmiseks kasuta jääd, termokaste, jahutusagregaadiga veoruume.
 Kui kala jahutamiseks kasutad jääd, jälgi et kala ei jääks jää sulamisvette seisma, kasuta selleks ettenähtud
aukudega kaste.
 Toimeta kala kiiresti ladustamiskohta, kus on seda võimalik jahutada või edasi töödelda.
4. Kala üleandmisel edasta vajalik info
 Näiteks: kalaliik, püütud kogus, püügikoht, püügi kuupäev, püügialuse pardatähis ja nimi, püügivahend ja muu
vajalik info vastavalt nõutud dokumendile.

