Vedlegg 1

Scampi, eller norsk sjøkreps fra den danske produsenten Læsø fiskeindustri, Europas og verdens største
eksportør av scampi. Med riktige navn på et av verdens mest kjente skalldyrprodukt, utenfor Norge.

Fakta om Scampi:
•

Scampi er det offisielle italienske navnet på norsk sjøkreps.
Nephrops Norvegicus, er det latinske, navnsatt av Carl von Linné i 1758.

•

Norsk sjøkreps er overalt i den seriøse matverden kjent under navnet scampi.

•

Tigerreker, kongereker og kjempereker er oppdrettsreker fra Østen, Afrika og Sør
Amerika, med egne latinske navn. De har ingenting med råvaren scampi å gjøre.
Oppdrettsrekene er ansvarlig for at 35% av verdens mangroveskog er borte, av
eksperter regnet som en større katastrofe enn regnskogens.

•

Råvaresvindelen oppsto i USA da en kjøkkensjef for noen tiår siden komponerte en
forloren rett han kalte scampi fritti, men brukte tigerreker, et langt billigere produkt
enn scampi (sjøkreps) i retten.
Lidia Bastianich, amerikansk kokebokforfatter, sier i en av bøkene sine;
«In the United States, shrimps are available, not scampi, so the early immigrants
prepared the shrimp they found in the scampi style they remembered.»
(“I USA får man kjøpt reker, ikke scampi. De tidlige italienske immigrantene
tilberedte reker de fikk kjøpt på scampimåten, slik de husket det fra Italia.”)

•

I Storbritannia er det lovbestemt at scampi er norsk sjøkreps (Nephrops Norvegicus)
gjennom egne Fish Labelling Regulations. Næringen har ikke lov til å bruke
råvarenavnet scampi på noe annet enn norsk sjøkreps.
I Norge har vi ikke noe offentlig tilsyn som regulerer råvarenavns riktighet. Derfor har
vi anarki hva råvarenavn angår.
Jfr. den italienske salattypen Rucola (Eruca sativa), som man i Norge vil finne med
hele tre forskjellige navn i grønnsakdisken; ruccula, ruccola og rucola.

•

Motivet bak bruken av navnet scampi på oppdrettsreker er å selge en billig råvare til
en bedre pris, ved å bruke en helt annen råvares navn, ry og renommé. Altså profitt i
ordets minst positive forstand. Se mer her:
http://www.matartikler.com/2013/12/31/scampi-pa-tysk/

