Ga mee op
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IN DE WERELD VAN DE ZEE

Hoofdstuk 7:
Vis eten: lekker én gezond

Vis is niet alleen heel erg lekker, maar ook erg gezond. Dat heb
je jouw vader of moeder vast wel eens tegen je gezegd. Vis
bevat namelijk veel bouwstoffen die jouw lichaam nodig heeft
om groot en sterk te worden en te blijven.

Een vitaminebommetje
Vis zit dus vol gezonde bouwstoffen. Dit zijn onder andere eiwitten,
mineralen, vitamines en vetten. Eiwitten zijn onder andere nodig voor je
spieren, organen en bloed.
Vitamines en mineralen die in vis zitten zorgen voor gezond bloed en
sterke botten. De vetten die in vis zitten, zijn gezonde vetten. Deze
vetsoort kan je lichaam niet zelf aanmaken. De vetten vormen een
belangrijke bouwstof van de hersenen en ze zijn gezond voor je hart en je
bloedvaten. Een van die vetten is Omega-3. Vette vissoorten bevatten veel
Omega-3. Vette vissoorten zijn onder andere makreel, zalm, haring en
sardine. Door regelmatig vis te eten, kun je zelfs hartklachten voorkomen.

Eet
vakervis
vis
Eet
vaker
Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders te weinig vis eten. Bij de meeste
mensen staat er maar ongeveer één keer per drie weken vis op tafel. Ook
eten we eigenlijk nog maar weinig verschillende soorten. De populairste
vissoorten in Nederland zijn zalm, tonijn en haring. Bij de viskraam of
viswinkel, zijn ook kibbeling en lekkerbek erg populair. Aangeraden wordt
om een tot twee keer in de week vis te eten. Waarschijnlijk eet je vis
meestal bij het avondeten, maar je kunt het ook eten als lunch. Neem
bijvoorbeeld een lekker broodje met makreel of een visburger. .

Vis leren eten
Vind je de smaak van sommige vis niet zo lekker? Dat kan natuurlijk en dat is
helemaal niet erg. Vraag dan aan je ouders om bijvoorbeeld kabeljauw, schol, tong
of koolvis. Deze vissoorten hebben een zachte, niet-vissige smaak en een fijne
structuur. De kans is groot dat je deze visjes wel lust. Het is ook goed om
regelmatig nieuwe vissoorten uit te proberen, want je smaak verandert namelijk.
Iets wat je een paar jaar geleden niet lustte, vind je nu misschien wel lekker. Ook de
wat minder bekende vissoorten zoals schar, wijting en heek zijn zeker het proberen
waard. Dat ze wat minder bekend zijn, wil niet zeggen dat ze minder lekker zijn.

Trek gekregen?
Hoe je (samen met je vader of moeder) een visje kunt bereiden kun je vinden op
Visrecepten.nl. Je vindt hier de basisstappen van alle bereidingen en heel veel
recepten. Wel 800 stuks! Speciaal voor kinderen hebben we ook een selectie van
recepten gemaakt: deze recepten zijn makkelijk en vinden alle kinderen zeker
lekker. Bekijk de visrecepten voor kids op de site: www.visrecepten.nl

