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Witpootgarnalen

Witpootgarnalen of vannamei garnalen (Litopenaeus 
vannamei) zijn oorspronkelijk afkomstig uit de kustwateren 
van de Oostelijke Stille Oceaan: tussen Mexico in het noorden 
tot Peru in het zuiden. Ze leven in tropische wateren, waar de 
watertemperatuur het hele jaar door boven 20o C ligt. 
Inmiddels zijn de meeste witpootgarnalen afkomstig van 
aquacultuur, voornamelijk in Azië en in Midden- en Zuid-
Amerika.

Witpootgarnalen van Marine Harvest Pieters: van ASC-gecertifieerde kwekerijen
Bij Marine Harvest Pieters doen wij er alles aan om te garanderen dat onze producten van een betrouwbare, hoge 

kwaliteit zijn en dat deze veilig, lekker en voedzaam zijn. 

Dat geldt uiteraard ook voor onze vannamei garnalen: onze witpootgarnalen zijn afkomstig van een 

ASC-gecertificeerd aquacultuurbedrijf in Vietnam, waarmee we al jarenlang samenwerken. 

Bedrijven die gecertificeerd zijn voor de ASC-standaard voor verantwoorde garnalenkweek zorgen 

ervoor, dat ze bij hun kweekactiviteiten hun invloed op water, natuur en milieu zoveel mogelijk 

beperken, en dat zij goed omgaan met hun medewerkers en met de omwonenden van de kwekerijen.

De meest gekweekte garnalensoort
Was tot het begin van deze eeuw de black tiger garnaal (Penaeus monodon) de meest gekweekte tropische garnalen-

soort, sindsdien staat de witpootgarnaal op de eerste plaats. De wereldwijde productie verviervoudigde tussen 2003 

en 2015, tot bijna 4 miljoen ton per jaar. Belangrijke redenen hiervoor zijn dat de witpootgarnalen beter bestand zijn 

tegen ziekten en vaker per jaar geoogst kunnen worden. De laatste jaren worden er wereldwijd ongeveer vier tot vijf 

keer meer witpootgarnalen dan black tiger garnalen gekweekt.

Lekker, rijk aan eiwit, makkelijk en veelzijdig
Vannamei garnalen hebben een lekkere, licht zoetige smaak en 

een stevige textuur. Ze zijn rijk aan eiwit (18-20%) en bevatten 

weinig vet (1-1,5%). 

Rauw zijn ze grijsachtig wit, maar bij het koken of bakken worden 

ze mooi roze. 

Gekookte garnalen kunnen koud gegeten worden in bijvoorbeeld 

salades of als aperitiefhapje, met een lekker dipsausje of gemari-

neerd in wat olie met kruiden en/of specerijen.

Snelle en makkelijke bereidingsmethoden zijn bakken in de 

koekenpan, wok of oven (bijvoorbeeld met kruidenboter), of – als 

brochette – grillen op de barbecue of grillplaat. Witpootgarnalen 

zijn heerlijk in wok- en pastagerechten. 
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Fact sheetWitpootgarnalen - Cijfers & feiten

Is de hoeveelheid witpootgarnalen die jaarlijks wordt gekweekt.

>80

4-5x

3-6 
maanden

nr. 1

Meer witpootgarnalen worden er gekweekt dan de nr. 2 van de gekweekte garnalen, de black 
tiger garnaal. 

Is het percentage witpootgarnalen van de totale hoeveelheid wereldwijd gekweekte garnalen. 

Duurt het voordat de garnalen van ‘fry’ zijn uitgegroeid tot oogstformaat.

Tropische garnalen worden er jaarlijks geïmporteerd in de Europese Unie.

Van het wereldwijde importvolume van tropische garnalen wordt in de EU geïmporteerd.

In de Verenigde Staten zijn garnalen de meest gegeten seafood-soort: van alle vis- en sea-
food-soorten, hebben garnalen daar de hoogste consumptie per hoofd van de bevolking.

Is het jaar waarin wereldwijd de hoeveelheid gekweekte garnalen voor het eerst de hoeveelheid 
wild gevangen garnalen overtrof.

Is het jaar waarin in Vietnam – wereldleider in de kweek van black tiger garnalen – voor het eerst 
witpootgarnalen ging kweken. In 2015 was het kweekvolume witpootgarnalen in Vietnam al bijna 
gelijk aan dat van de black tiger garnalen.

Van de wereldwijde garnalenproductie was in 2013 afkomstig van aquacultuur.

Garnalenkwekerijen zijn ASC-gecertificeerd (stand per 1 juli 2017).
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>40% Daarvan zijn ASC-gecertificeerde garnalenkwekerijen in Vietnam.
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Is het aantal verschillende indicatoren waarvoor de ASC standaard grenswaarden aangeeft en 
waarop garnalenkwekerijen worden geaudit door onafhankelijke certificeringsinstellingen indien 
ze het ASC certificaat willen behalen.

>400
Verschillende stakeholders waren betrokken bij de totstandkoming van de ASC garnalen-
standaard – o.a. universiteiten en kennisinstellingen, NGO’s, ontwikkelingsorganisaties, produ-
centen, retailers en groothandelaars, toeleveranciers, consultants, overheidsvertegenwoordigers 
en aquacultuurorganisaties.

Heeft de ontwikkeling en goedkeuring van de ASC garnalenstandaard geduurd, van 2007 tot 
2014.

0
Er is ‘zero tolerance’ voor antibiotica en medicijnen: ASC-gecertificeerde garnalen mogen geen 
enkele behandeling met antibiotica of andere medicijnen hebben ondergaan.

18-20% Is het eiwitgehalte in witpootgarnalen. 

>75% Van de energiewaarde van witpootgarnalen is afkomstig van eiwit: de garnalen kunnen dan ook 
zeker eiwitrijk genoemd worden.
Voor hele garnalen (HOSO = Head On, Shell On) wordt hun formaat aangeduid in stuks per kg; 
HOSO 31-40 wil zeggen dat er 31-40 stuks hele, ongepelde garnalen in 1 kg zitten; deze garnalen 
wegen dan 25-32g per stuk.
Voor gepelde garnalen en ongepelde garnalen zonder kop, wordt het formaat aangeduid in stuks 
per pound of lb (1 lb = 0,4536 kg). Gepelde garnalen 31-35 wil zeggen dat er 31-35 stuks van deze 
gepelde garnalen in 1 pound zitten; deze garnalen wegen dan ca. 13-15g per stuk.


