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Pandalus kinesiska kräftor: 

Vildfångade och färskfrysta 

Pandalus kräftor från Kina kommer från rent och fint vatten i fin natur och har levt under de bästa 

förhållanden i Hubeiprovinsen - De tusen sjöarnas provins - i östra Kina. Hubei ligger två timmar 

från Shanghai med flyg. Kräftorna härifrån är noga utvalda, vildfångade, tillagade av svensk 

personal och färskfrysta.   
 

Fångas maj – juli  
De kinesiska kräftorna är som bäst under perioden maj till juli. Då är det varmt i luften och i vattnet 

och kräftorna har precis ömsat sitt hårda skal mot ett mjukare. Under den här perioden är kinesiska 

fiskare ute natt och dag i sina små träbåtar och fiskar kräftor i nät och burar i provinsens många sjöar 

och vattendrag. Det är mellan 35 och 38 grader varmt, bra för kräftorna men lite för varmt för 

människorna. Fiskarna säljer de fångade kräftorna till fabriken redan efter några timmar. I fabriken 

förbereds kräftorna för de svenska konsumenterna. Produktionen är noggrant övervakad av Pandalus 

eget team med Henrik Erasmie och Nils Wanhainen i spetsen. Fyra personer är lokalanställda i 

fabriken av Pandalus för att säkerställa kvaliteten. 

 
Simmar i bubbelbad  
De kinesiska kräftorna bereds som svenska kräftor. När de levererats till fabriken sorteras de efter 

storlek. De med rätt storlek läggs i bubbelbad. I stora bassänger med rent och ständigt syresatt vatten 

får kräftorna stanna tills de är riktig rena. En lagom stor kräfta har både rätt storlek och vikt, ungefär 

ett halvt hekto. Det finns kräftor i rätt storlek som kan vara tomma, så sorteringen här är viktig. 

De fångade kräftorna kokas och i en lag med den karaktäristiska svenska kryddningen. Dillen till 

lagen är odlad för Pandalus i USA. Krondillen har odlats på fabriksområdet i Hubei. Lagen består av 

vatten, kryddor och dill, inga andra tillsatser. Nytt för i år är att Pandalus använder färsk kinesisk 

krondill. 

 
2 000 ton kräftor till Sverige  
Kräftorna kokas, packas och fryses i Kina och transporteras frysta till Sverige. Det importeras ungefär 

2 000 ton kräftor från Kina varje säsong. Storleken är jumbo, som Pandalus kommer att kalla för stora 

från och med i år, och reguljär storlek. Sorten heter Procambarus clarkii. 

Trots att produktionen är ungefär likadan hela tiden skiljer sig varje år från varandra. Vädret 

förändras och tillgången på kräftor och kvaliteten på dem varierar, därför övervakar Pandalus 

säsongsproduktionen med egen personal, för att säkerställa kvalitet och smak.   

 

 

Mer information:  

Peter Arvidson, vd Pandalus, 070 - 584 29 60,  

Christer Amin, 070 – 649 30 80 

www.pandalus.se 

 

__________________________________________________________________________________ 

Pandalus är skaldjursexperter sedan 50 år och är den största skaldjursleverantören i Sverige. Pandalus omsätter cirka 150 

miljoner kronor per år och har nio anställda. Det finns sju anställda i Kina under säsongen för kvalitetssäkring av produktionen 

där.  Bolaget ägs av Olle Hartwig AB. Den största produkten är räkor därefter kommer kräftor, från Turkiet och Kina. Pandalus 

startade importen av kräftor till Sverige från Turkiet under 1960-talet och har en omfattande verksamhet i Kina sedan 20 år. 

http://www.pandalus.se/

