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Voorwoord
Deze viswijzer is een handleiding voor
iedereen die geïnteresseerd is in vis en
het bereiden ervan. Dit is echter geen
gewone viswijzer. In de Vesche Viswijzer
kan er per vis informatie gevonden
worden zoals:

Om culinaire redenen wordt hierdoor
de voorkeur gegeven aan vissen met
een vettiger en bijgevolg gunstiger
vleesgehalte. Deze periode dient echter
als leidraad, omdat ze sterk onderhevig
zijn aan weersomstandigheden en

- Het voedingspatroon
- Het advies naar consumptie toe, rekening houdend met de meest recente		
status van de visbestanden
- Welke visserijtechnieken de Belgische vissers gebruiken om de vis te vangen
- Het seizoen
- De voedingswaarde per portie

Daarnaast worden van de verschillende
vissen
ook
de
belangrijkste
vangstgebieden vermeld en worden er
culinaire tips meegegeven om met de
vis zelf aan de slag te gaan. Het seizoen
van de vis komt overeen met de periode
wanneer hij in grote hoeveelheden
wordt aangevoerd en wanneer hij het
meeste smaak heeft. Deze periode
komt niet overeen met de paaiperiode,
omdat de vissen op die manier de tijd
hebben om zich voort te kunnen planten
en te groeien. Overigens stoppen de
vissen veel energie in de voortplanting,
waardoor het visvlees op dit moment
aan de magere kant is.
6

vangstbeperkingen. Door te werken
volgens het principe ‘catch of the day’
ofwel ‘vangst van de dag’, zijn de vissen
die de vissers bij Vesche Vis vangen
steeds seizoengebonden.
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VESCHE VIS STEUNT BELGISCHE
VISSERS
Onze vissers hebben het moeilijk het
hoofd boven water te houden. Ze
ondervinden veel concurrentie van
goedkope, geïmporteerde vis uit de
verre landen zoals China en Vietnam,
maar ook van imports afkomstig van
Belgische buurlanden zoals Nederland
en Frankrijk. Hierdoor krijgen Belgische
vissers hun vis niet verkocht en zitten ze
met overschotten die vernietigd moeten
worden. De vissers waarmee Vesche Vis
samenwerkt krijgen integraal 4 euro per
kilogram aangekochte vis, ongeacht de
soort. Hierdoor krijgen de vissers een
hogere beloning voor hun inspanningen
dan wanneer de vis in de vismijn
verkocht wordt.

MOGEN WE NOG
WEL VIS ETEN?

Heel wat vissoorten kampen met
overbevissing, waardoor er door de
Europese Commissie jaarlijks voor
elke Europese lidstaat per visbestand
quota of totale toegestane vangsten
(TAC’s) toegekend worden. Zo is er een
quotum voor een bepaald visbestand,
bijvoorbeeld (zeetong), in de Noordzee,
Keltische Zee, Ierse Zee, enz. De
bedoeling van deze inspanningen is om
overexploitatie van de visbestanden
tegen te gaan, zodanig dat de bestanden
terug kunnen aansterken. Het mes
snijdt echter aan twee kanten. Het
quotasysteem zorgt er namelijk voor
8

dat elke visser op zich er baat bij heeft
zoveel mogelijk quota zelf op te vissen.
Dit leidt op zijn beurt tot grotere
schepen die uitgerust zijn naar maximale
vangstcapaciteiten toe en veel schade
verrichten aan de zeebodem. Dit zorgt
ervoor dat de visserijsterfte toeneemt.
Bovendien is het Belgische vlootsegment
zodanig klein (74 schepen in 2015,
ongeveer 1/8e van het Nederlandse
vlootsegment), dat onze vissers de
toegestane quota nauwelijks opvissen.
De Belgische vissers met wie Vesche
Vis samenwerkt doen er alles aan om de
visbestanden gezond te houden. Geen
vissen meer in de zee betekent namelijk
dat zij hun brood niet meer verdienen en
dat ze hun passie, een jarenlange traditie
overgegeven van vader op zoon, niet
meer kunnen uitoefenen. Met respect
voor elke vis en de natuur, voorzien zij
in duurzame inspanningen zoals het
gebruiken aangepaste visserijtechnieken
en een verminderd brandstofgebruik
die aan boord gemeten wordt door
econometers. De vissers houden steeds
rekening met de wetenschappelijke
adviezen die het Instituut voor
Landbouw -en Visserijonderzoek (ILVO)
meedeelt omtrent de visbestanden en
werken mee aan het plastic afvalbeleid
op de Noordzee.
Door je vis bij Vesche Vis te kopen draag
je een steentje bij voor het milieu en de
Belgische economie.
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Visserijtechnieken
Hieronder volgt een overzicht van
de verschillende visserijtechnieken
waarmee de vissers van Vesche Vis
werken.

SUMWING
De O.190 en O.152 van familie Desmit
zijn boten die aangepast zijn aan de
voorgeschreven milieunormen, maar
houden ook rekening met de status
van de visbestanden. In de Belgische
visserij is de boomkor de meest
gebruikte visserijmethode (88%). Bij
boomkorvisserij wordt er gebruik
gemaakt van wekkerkettingen om
platvis zoals schol en tong, die zich
ingegraven hebben in de zeebodem,
te stimuleren om in de netten terecht
te komen. De wekkerkettingen zorgen
echter voor bodemberoering, een
verhoogd dieselverbruik en bijvangst.
Daarom werd de boom op de schepen
O.190 en O. 152 vervangen door een
hydrodynamische vleugel (Sumwing),
zodanig dat het vistuig lichter is en
minder bodemberoering en bijvangst
met zich meebrengt. Daarnaast werd
de motor van beide schepen vernieuwd
en werden er econometers aan boord
gebracht. Deze inspanningen zorgen
ervoor dat er minder diesel verbruikt
wordt en dat de reders het verbruik
kunnen opvolgen.
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PLANKENVISSERIJ
Vesche Vis werkt sinds juni 2016 ook
samen met grotere boten zoals de O.316
en de O.154 die gebruik maken van
plankvaart. Het is een systeem waarbij
als vistuig planken of borden gebruikt
worden om de netten te openen. Net
zoals bij de Sumwing focust deze visserij
zich vooral op bodemvissen die door de
hydrodynamische kracht van het water
in het net terechtkomen, wanneer het
net over de bodem gesleepd wordt.
Een nadeel van plankenvisserij is dat
er vaak bijvangst van ondermaatse vis
is. Het dieselverbruik daarentegen is
echter veel lager in vergelijking met
boomkorvisserij, waardoor het als een
alternatief beschouwd kan worden.

Overige visserijtechnieken in
de Noordzee:

FLYSHOOT

BEUGVISSERIJ

De boten Z.35 en Z.99 maken gebruik
van zegentouwen (ook wel kabels
of lijnen genoemd) die zich aan
weerszijden van een kuilnet bevinden.
De touwen omsluiten een stuk
zeebodem die langzaam naar het schip
worden toegehaald. De doelgroep van
deze visserij is o.a. rode poon, pladijs
en schol. De vissen worden opgeschrikt
door de touwen en belanden in het
net. In tegenstelling tot de sleepnetten
draagt deze visserijtechniek bij tot een
lagere bodemimpact en verminderd
dieselverbruik.

In deze visserij wordt gebruik gemaakt
van een hoofdlijn die tot 100 km lang
kan zijn. Ter hoogte van deze lijn
bevinden zich veel kortere lijnen die aas
bevatten. In de Noordzee wordt deze
visserij vaak gebruikt om bodemvissen
te vangen zoals bot en heek.

STAANDE WANT
(KIEUW- EN WARNETTEN)
Deze vistechniek berust op stilstaande
kieuwnetten die op de bodem verankerd
worden en een lengte van meerdere
kilometers hebben. Vissen worden
gevangen doordat ze met hun kop in
het net blijven hangen. De bodemimpact
is miniem. Met deze techniek wordt in
de Noordzee voornamelijk gevist op
kabeljauw, tarbot, zeetong en zeebaars.
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Vesche Viswijzer
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BOT 		
Latijn. Platichthys flesus
E. flounder
F. flet
D. Flunder
West-Vlaams. ‘but’

18

Vissoort: 		

Orde: platvissen - familie: schollen

Voedingspatroon:

kleine visjes en kreeftachtigen, garnalen

Advies: 			
			
			
			
			
			
			

POSITIEF

Visserijtechniek: 		
			
			
			

Bot wordt vaak als bijvangst gevangen met de boomkor en
bodemsleepnetten. Belgische vissers passen de traditionele
boomkor zodanig aan dat de impact op de bodem lager is
en er een hogere selectiviteit bekomen wordt.

Vangstgebied: 		

Noordzee (90%), Engels Kanaal (7%)

Seizoen: 		

JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Hoe herkennen: 		
			
			
			
			

“But” wordt maximaal 50 cm groot. De vis heeft een ovaal
lichaam en er bevinden zich beendoornen langs de rug en
zijlijn. Net zoals schol is het vel bruin van kleur met 		
minder uitgesproken oranje stippen. Geef de voorkeur aan
volwassen exemplaren van minstens 30 cm groot.

Culinair: 		

Deze matig vette vis is bijzonder rijk aan omega-3 vetzuren.
Hij wordt minder gewaardeerd dan schol omwille van zijn
onuitgesproken smaak. Desalniettemin is deze vis dagvers
een echte aanrader, bijvoorbeeld in stoofpotjes of gebakken.
U kunt voor deze vis steeds schol- of tongrecepten gebruiken.

BOT

De trend van de biomassa in de Noordzee voor 2016
was negatief. Het quotum voor schar en bot werd eind
december 2016 slechts voor 65% opgevist door onze
vissers. Hierdoor kan besloten worden dat bot, afkomstig
van Belgische vissers, zeker geen bedreiging vormt voor de
visbestanden.

Per portie ( ± 125 g)1
Energie

Vet

Verz
Vet

Ω3
vetz.

EPA +
DHA

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

155 kcal
(8%*)

2,3 g
(3%*)

0,5 g
(3%*)

0,6 g
(28%*)

521 mg
(209%*)

0,0 g
(0%*)

0,0 g
(0%*)

19 g
(38%*)

Vit. B12 Selenium
1,3 µg
(50%*)

30 µg
(55%*)

Per 100g: 95 kcal
*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)
1
Bron: Fineli (online): ‘flounder’
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GRIET 		

20

Latijn. Scophthalmus rhombus
E. brill
F. barbue
D. Glattbutt

Vissoort: 		

Orde: platvissen - familie: tarbotachtigen

Voedingspatroon:

kleine kreeftachtigen, bodemvissen

Advies: 			
			
			
			

POSITIEF

Visserijtechniek: 		
			
			
			
			

Griet wordt in de Noordzee voornamelijk opgevist als 		
bijvangst van pladijs en tong in boomkorren en 		
overige sleepnettechnieken. Belgische vissers passen de
traditionele boomkor zodanig aan dat de impact op de
bodem lager is en er een hogere selectiviteit bekomen wordt.

Vangstgebied: 		

Noordzee (33%), Engels Kanaal (45%), Ierse Zee (5%)

Seizoen: 		

JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN

Hoe herkennen: 		
			
			
			
			

Griet wordt tot maximaal 70 cm groot. De grote formaten
kunnen tot wel 8 kg wegen. Geef de voorkeur aan 		
volwassen exemplaren van meer dan 35 cm groot. De vis
lijkt goed op tarbot, maar onderscheid zich onder andere
door zijn gladde huid, terwijl tarbot beendoornen heeft.

Culinair: 		
			
			
			
			
			
			
			

Deze magere vis kroonde zichzelf vis van het jaar in 2009.
Ook in 1992 was de vis in de prijzen gevallen 		
toen Piet Huysentruyt er de Nationale Horecawedstrijd
mee gewonnen had. Het vlees van griet is gelijkaardig
aan dat van tarbot. Beide vissen kunnen gelijkaardig bereid
worden. Kleine vissen (0.5 – 1 kg) zijn ideaal om te bakken,
smoren of stoven. De grotere exemplaren hebben steviger
vlees dat geschikt is voor grillen of pocheren.

GRiET

De visbestanden ondervinden een stijgende trend. In de
Noordzee mogen vissers in 2017 10% meer tarbot en griet
opvissen dan voorheen.

Per portie ( ± 125 g)2
Energie

Vet

Verz
Vet

Ω3
vetz.

EPA +
DHA

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

99 kcal
(5%*)

0,9 g
(1%*)

-

-

-

-

-

21,3 g
(43%*)

Vit. B12 Selenium
-

-

Per 100g: 95 kcal
*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)
2
Bron: Hoe bereid ik vis (VLAM)
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HEEK 		
Latijn. Merluccius merluccius
E. hake
F. merlu commun
D. Seehecht
West-Vlaams: ‘mooie meid’
Vissoort: 		

Orde: kabeljauwachtigen - familie: heken

Voedingspatroon:

makrelen, haringen en sardines

Advies: 			
			
			
			
			

POSITIEF

Visserijtechniek: 		
			

In de Noordzee worden volgende technieken gebruikt:
sleepnetten, beugvisserij, flyshoot en staande want.

Vangstgebied: 		

Noordzee (66%), Ierse Zee (2%), Keltische Zee (19%)

Seizoen: 		

JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB

Hoe herkennen: 		
			

Culinair: 		
			
22

Deze zilverkleurige ‘mooie meid’ heeft een slank, lang
lichaam met een brede mondopening.

Het witte, magere visvlees is zeer smakelijk en kan in
allerlei kabeljauwbereidingen gebruikt worden.

HEEK

Analytische onderzoeksgegevens bevestigen dat het 		
heekbestand van de Noordzee zich in 2016 in een gezonde
toestand bevonden. Eind december 2016 werd door onze
vissers slechts 73% van het toegestane quotum opgevist

Per portie ( ± 125 g)3
Energie

Vet

Verz
Vet

Ω3
vetz.

EPA +
DHA

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

89 kcal
(4%*)

0,5 g
(1%*)

0,5 g
(3%*)

-

-

0,0 g
(0%*)

0,0 g
(0%*)

20;6 g
(42%*)

Vit. B12 Selenium
1,6 µg
(65%*)

25 µg
(45%*)

Per 100g: 95 kcal
*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)
3

Bron: EuroFIR, Swedish Food Composition Database, Hake
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HONDSHAAi

HONDSHAAI 		
Latijn. Scyliorhinus canicula
E. lesser spotted dogfish
F. petite roussette
D. Kleingefleckter Katzenhai
West-Vlaams: ‘Zeehondje’, ‘Zeepaling’
Vissoort: 		

Orde: grondhaaien - familie: kathaaien

Voedingspatroon:
			
			
			
			

De hondshaai jaagt ’s nachts op ongewervelden 		
(wormen, schelpdieren, kleine inktvissen) en vissen. 		
Dit doet hij met behulp van een zenuw die het elektrisch
veld en temperatuurverschillen detecteert die andere 		
organismen veroorzaken. Voor de mens is ze ongevaarlijk.

Advies: 			
			
			
			

POSITIEF

Visserijtechniek: 		

boomkorvisserij (80%), plankenvisserij (10%)

Vangstgebied: 		
			
			
			

Noordzee (21%) Engels Kanaal (36%) Keltische Zee (31%).
Er wordt niet specifiek op hondshaai gevist door 		
de Belgische vissers. De hondshaai zit vaak met andere
bodemvissen als bijvangst in het net.

Seizoen: 		

HET HELE JAAR DOOR

Hoe herkennen: 		
			
			
			

Volgroeide hondshaaien zijn gemiddeld 54 à 60 cm groot.
Hun lang, slank lichaam omvat zeer veel kleine, bruinrode
vlekjes. De rug van de haai is bruin van kleur, terwijl de
buik lichtgrijs uitziet.

Culinair: 		
			
			
			
			
			
			

Deze minder gekende magere vissoort is rijk aan omega-3
vetzuren kroonde zichzelf al tweemaal ‘vis van het jaar’ in
2000 en 2015. Naar jarenlange traditie voeren de vissers
de vis ‘in zijn geheel’ of niet gegut aan. Ontvellen 		
gebeurt meestal door de vishandelaar, omdat dit toch wat
vakwerk vraagt. Het stevige vlees van de hondshaai komt
zeer goed tot zijn recht in stoofpotjes

Volgens een survey, uitgevoerd door het ILVO bevinden de
bestanden van hondshaai zich sinds 2015 in een stijgende
trend.

Per portie ( ± 125 g)4
Energie

Vet

Verz
Vet

Ω3
vetz.

EPA +
DHA

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

Zout

123 kcal
(6%*)

0,6 g
(1%*)

0,1 g
(1%*)

0,1 g
(5%*)

123 mg
(49%*)

0,0 g
(0%*)

0,0 g
(0%*)

29,1 g
(58%*)

0,4 µg
(6%*)

4
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Jodium Vit. B12 Selenium
33 µg
(22%*)

2,5 µg
(100%*)

36 µg
(66%*)

Per 100g: 95 kcal
*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)

Bron: CIQUAL French food composition table: ‘lesser spotted dogfish’ (online)
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HORSMAKREEL

HORSMAKREEL 		
Latijn. Trachurus trachurus
E. Atlantic horse mackerel, jack mackerel,
scad
F. chinchard commun

Vissoort: 		

D. Stöcker, Bastardmakrele
West-Vlaams. ‘poer’ ‘poes’
Orde: baarsachtigen - familie: horsmakrelen

Voedingspatroon:

kreeftachtigen, inktvissen, kleine schoolvisjes

Advies: 			

Visserijtechniek: 		

Onze vissers vissen niet gericht op horsmakreel. Deze vis
komt vaak als bijvangst terecht bij boomkor -en
plankenvisserij

Vangstgebied: 		

Noordzee (60%), Engels Kanaal (40%)

Seizoen: 		

JAN FEB MA APR AUG SEP OKT NOV DEC

Hoe herkennen: 		

De vis heeft een gemiddelde lengte tussen de 22 à 30 cm.
Je kan de horsmakreel herkennen aan zijn lang lichaam en
spitse snuit. De grijsblauwe rug heeft twee vinnen en ter
hoogte van de zijlijn bevindt zich een rij grote schubben.

Culinair: 		
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POSITIEF

De bestanden uit de Noordzee en het oostelijk Engels Kanaal
worden overbevist. De wetenschappers van de Internationale
Raad voor het Onderzoek van de Zee (IROZ) raden de
vissers aan om er niet gericht op te vissen. Het quotum voor
horsmakreel werd door onze vissers eind december 2016
voor maar 82% opgevist. Als je bij Vesche Vis horsmakreel
in je pakket krijgt, kan je die dus met een gerust hart opeten.

In tegenstelling tot Spanje en Portugal krijgt de vis bij ons
weinig erkenning. Deze vette vis, rijk aan omega-3 vetzuren
wordt voornamelijk geëxporteerd om in sushi te verwerken.
Onterecht, want de vis werd door Pierre Wynants in de
Comme chez Soi aangeboden. Het is een matig vette, sappige
vis die zeer diverse bereidingswijzen aankan: grillen,
pocheren, bakken en zelfs rauw heeft de vis een uitstekende
smaak.

Per portie ( ± 125 g)5
Energie

Vet

Verz
Vet

Ω3
vetz.

EPA +
DHA

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

Zout

Vit. D

Vit. B12

211 kcal
(11%*)

11,4 g
(16%*)

2,8 g
(14%*)

2,0 g
(91%*)

1625 mg
(650%*)

0,1 g
(0%*)

0,0 g
(0%*)

24,5 g
(49%*)

0,5 g
(8%*)

10 µg
(200%*)

10,1µg
(405%*)

5

Per 100g: 95 kcal
*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)
Bron: EuroFIR, Standard Tables of Food Composition in Japan, 2015: ‘Fish, horse mackerel, Atlantic horse mackerel, raw’
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KABELJAUW

KABELJAUW 		
Latijn. Gadus morhua
E. cod
F. cabillaud

D. Kabeljau
West-Vlaams. vissen van minder dan 4 kg
krijgen de naam ‘gul’ of ‘stokperretje’
Vissoort: 		

Orde: kabeljauwachtigen - familie: kabeljauwen

Voedingspatroon:

Vanaf zijn geboorte eet de vis voornamelijk ongewervelde
bodemdieren (wormen en weekdieren) en kreeftachtigen.
Wanneer hij ouder wordt eet hij steeds meer vis.

Advies: 			

POSITIEF

Door de intensieve, gerichte kabeljauwvisserij in de Noordzee
bevindt het bestand zich sinds 2000 onder het biologisch
duurzaam niveau. De bestanden in de Noordzee blijken in
2017 gezond te zijn, waardoor vissers er 15% meer mogen
vangen dan voorheen. In de Keltische Zee is het bestand zeer
kwetsbaar en dalen de toegelaten vangsten er met 38%.

Visserijtechniek: 		

Onze vissers vissen niet (meer) rechtstreeks op kabeljauw.
Slechts 8% van de kabeljauw die aangeland wordt is
afkomstig van Belgische schepen. De vis komt namelijk
vaak als bijvangst terecht bij boomkor -en bordenvisserij
op platvissen zoals pladijs. Belgische vissers doen extra
inspanningen zodat de impact op de bodem lager is en er
een hogere selectiviteit bekomen wordt.

Vangstgebied: 		
			

Noordzee (75%), Keltische Zee (17%), Engels Kanaal en
Ierse Zee (6%)

Seizoen: 		

JAN FEB MA APR AUG SEP OKT NOV DEC

Hoe herkennen: 		

De kabeljauw heeft een langgerekt lichaam met een stevige
kindraad. De kleur van de rug en flanken varieert tussen
olijfgroen -en bruin, terwijl de buikzijde witachtig is.
Per portie ( ± 125 g)6

Culinair: 		
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Kabeljauw is een magere vis die rijk is aan omega-3
vetzuren. Het is samen met zalm de meest populaire
consumptievis in België. 92% van alle kabeljauw die
aangevoerd wordt in België wordt echter geïmporteerd
uit onder andere IJsland, Denemarken en Nederland.
Het helderwitte vlees heeft een vaste structuur waar veel
bereidingen op toepasbaar zijn: grillen, inde oven, bakken,
pocheren, stomen, enz.

Energie

Vet

Verz
Vet

Ω3
vetz.

EPA +
DHA

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

Zout

Jodium Selenium

98 kcal
(5%*)

0,8 g
(1%*)

0,1 g
(1%*)

0,4 g
(17%*)

300 mg
(120%*)

0,0 g
(0%*)

0,0 g
(0%*)

21,9 g
(44%*)

0,3 g
(4%*)

245 µg
(163%*)

29µg
(52%*)

Per 100g: 95 kcal
*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)
6
Bron: NEVO-online: kabeljauw, rauw
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LENG 		
Latijn. Molva molva
E. ling
F. lingue

D. Leng
West-Vlaams. ‘potlood’ ‘linge’
Vissoort: 		

Orde: kabeljauwachtigen - familie: kwabalen

Voedingspatroon:

palingen, platvissen en makrelen

POSITIEF

De status van de bestanden bevindt zich in een gezonde
toestand sinds 2016

Visserijtechniek: 		

Deze vis komt hoofdzakelijk als bijvangst in de netten van
de niet-selectieve boomkor terecht. Belgische vissers doen
extra inspanningen zodat de impact op de bodem lager is en
er een hogere selectiviteit bekomen wordt.

Vangstgebied: 		

Noordzee (18%), Keltische Zee (72%) , Engels Kanaal (7%)

Seizoen: 		

JAN FEB MAA SEP OKT NOV DEC

Hoe herkennen: 		

Deze vis heeft een langgerekt lichaam dat veel weg heeft
van dat van een paling. De leng kan tot maximaal 2 meter
lang worden en 80 kg wegen. De flanken zijn olijfgroen
of bruin gemarmerd, de rug is roodbruin. De vinnen zijn
omringd door een zwarte streep.

Culinair: 		

Deze magere vis is bijzonder rijk aan omega-3 vetzuren en
wordt enorm geapprecieerd door witvisliefhebbers. Het
grove vlees heeft veel weg van kabeljauw en bevat zeer
weinig graten. Het is een ondergewaardeerde vis, die gerust
kabeljauw in een recept kan vervangen.

LENG

Advies: 			

Per portie ( ± 125 g)7
Energie

Vet

Verz
Vet

Ω3
vetz.

EPA +
DHA

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

Zout

Vit. D

Vit. B12

109 kcal
(5%*)

0,5 g
(1%*)

0,1 g
(14%*)

2,0 g
(91%*)

1625 mg
(650%*)

0,1 g
(0%*)

0,0 g
(0%*)

24,5 g
(49%*)

0,5 g
(8%*)

10 µg
(200%*)

10,1µg
(405%*)

Per 100g: 95 kcal
*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)

Bron: EuroFIR, Standard Tables of Food Composition in Japan, 2015: ‘Fish, horse mackerel, Atlantic horse mackerel, raw’
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MAKREEL 		
Latijn. Scomber scombrus
E. Atlantic mackerel
F. maquerau commun

Vissoort: 		

straalvinnige vis, orde der makreelachtigen

Voedingspatroon:

kreeftachtigen, kleine visjes, jonge haringen

Advies: 			

MAK REEL

D. Makrele

POSITIEF

De status van de bestanden in de Noordzee bevinden
zich in stijgende lijn. Hierdoor kunnen vissers 15% meer
makreel vangen dan voorheen.

Visserijtechniek: 		

Deze vis komt als bijvangst terecht in de netten van de
niet-specifieke boomkor

Vangstgebied: 		

Noordzee, noordelijk deel van de Atlantische Oceaan,
Oostzee (visinfo.be)

Seizoen: 		

JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB

Hoe herkennen: 		

De makreel wordt maximaal 50 cm groot en weegt
ongeveer 5 kg. De vis heeft een langwerpig lichaam met een
puntige neus. Zijn rug is heeft een prachtige groenblauwe
kleur en wordt afgewerkt door een zebratekening ter hoogte
van de flanken

Culinair: 		

Omwille van zijn hoog vetgehalte is makreel ideaal om
gerookt te bereiden. Bovendien is de vis rijk aan omega-3
vetzuren. Hoe kleiner de vissen, hoe lekkerder het resultaat.

Per portie ( ± 125 g)8
Energie

Vet

Verz
Vet

Ω3
vetz.

EPA +
DHA

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

Zout

Vit. D

291 kcal
(15%*)

22,4 g
(32%*)

5,4 g
(27%*)

4,4 g
(199%*)

3150 mg

0,0 g
(0%*)

0,0 g
(0%*)

22,5 g
(44%*)

0,3 g
(4%*)

10 µg
(200%*)

(1260%*)

Per 100g: 95 kcal
*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)
8
Bron: NEVO – online: makreel, rauw
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Vit. B12 Jodium
11µg
(440%*)

70µg
(47%*)

Selenium
53µg
(95%*)
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PIETERMAN 		
Latijn. Trachinus spp.
E. Weever
F. grande vive

Vissoort: 		

Orde: Baarsachtigen - familie: Pietermannen

Voedingspatroon:

De pieterman graaft zich in de zandbodem en wacht daar
zijn prooi op: garnalen en kleine visjes.

Advies: 			

PiETERMAN

D. Petermännchen
West-Vlaams. kleine pieterman:
‘harenpuikelaar’ (oornpukeloore); grote
pieterman: ‘pieterman’, ‘arend’, ‘steekvis’

ONBEKEND

Geen gegevens gekend. Hierdoor wordt aangeraden om niet
al te vaak voor pieterman te kiezen.

Visserijtechniek: 		

De kleine pieterman wordt vaak als bijvangst gevangen
door garnalenboten

Vangstgebied: 		

Noordzee (8%), Engels Kanaal (75%), Keltische Zee (3%)

Seizoen: 		

JAN FEB MA APR AUG SEP OKT NOV DEC

Hoe herkennen: 		

De grote pieterman heeft een gemiddelde lengte van
20 à 30 cm. Deze zeer mooie vis heeft een groengrijze
kleur. Zijn flanken worden gekenmerkt door een oranje
gemarmerde ‘tijgerprint’. Zijn neef ‘kleine pieterman’ wordt
niet groter dan 16 cm. Je kan hem herkennen aan een
bruingele buik. Zijn lichaam is vol donkerbruine stippen.

Culinair: 		

Het magere, ietwat drogere vlees heeft een gelijkaardige
smaak als zeetong. De vis bevat zeer giftige stekels die zich
zijlings van de kop bevinden. Een steek van de pieterman kan
bij de mens een scherpe pijn veroorzaken. Hierdoor worden
door de vissers de kop en het vel verwijderd vooraleer ze
verkocht worden. De beste smaak krijg je wanneer je hem
bakt op de graad.

Per portie ( ± 125 g)9
Energie

Vet

Verz
Vet

Ω3
vetz.

EPA +
DHA

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

Zout

90 kcal
(5%*)

1?3 g
(2%*)

-

-

-

-

-

19,3 g
(39%*)

-

Jodium Selenium
-

-

Per 100g: 95 kcal
*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)
9
Bron: visinfo.be (VLAM)
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PLADIJS OF SCHOL 		
Latijn. Pleuronectes platessa
E. palice
F. plie, carrelet
D. Scholle, Goldbutt
West-Vlaams. ‘ploate’ ‘platje’

Vissoort: 		

Orde: platvissen - familie: schollen

Voedingspatroon:

kleine wormen, kreeftachtigen, weekdieren

POSITIEF

De visbestanden in de Noordzee bevinden zich in 2017 op
een gezond niveau

Visserijtechniek: 		

gerichte visserij op pladijs en zeetong door aangepaste
boomkorvisserij en plankenvisserij

Vangstgebied: 		

Noordzee (76%), Engels Kanaal (18%), Ierse Zee (3%) en
Keltische Zee (3%)

Seizoen: 		

JUN JUL AUG SEP OKT

Hoe herkennen: 		

De pladijs heeft een ovaalvormig lichaam die bedekt is met
kleine schubben. Op de kop bevindt zich een kam met 4 à
7 doornen. De ‘bovenzijde’ is bruin, versierd met opvallende
oranje stippen.

Culinair: 		

De pladijs is onder de Noordzeechefs een gewaardeerde
platvis met een erg verfijnde smaak. Het is een magere vis die
rijk is aan omega-3 vetzuren. De vis heeft al vijf bekroningen
‘vis van het jaar’ op zijn palmares staan, namelijk in 1990,
1998, 2001, 2011 en 2013 en staat bijgevolg in de top
tien meest geconsumeerde vissoorten in België. Op de graat
bereid komt de vis het best tot zijn recht. In de keuken is
hij geschikt voor bereidingswijzen zoals bakken, pocheren,
stomen en grillen.

Weetje: Het gezegde ‘van december tot maart is de schol de
pan niet waard’ betekent dat je platvis het best in de zomer
consumeert.
36

PLADijS

Advies: 			

Per portie ( ± 125 g)10
Energie

Vet

Verz
Vet

Ω3
vetz.

EPA +
DHA

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

Zout

Vit. D

91 kcal
(5%*)

1,5 g
(2%*)

0,4 g
(2%*)

0,4 g
(85%*)

238 mg
(95%*)

0,0 g
(0%*)

0,0 g
(0%*)

20,5 g
(41%*)

0,5g
(8%*)

1,4 µg
(28%*)

Per 100g: 95 kcal
*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)
10
Bron: NEVO-online, schol (rauw)

Vit. B12 Jodium
1,6µg
(65%*)

38,8µg
(26%*)

Selenium
46,3µg
(84%*)
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POLLAK 		
Latijn. Pollachius pollachius
E. pollack
F. lieeu jaune

D. Pollack, Steinköhler
West-Vlaams. ‘leren vest’ ‘witte koolvis’
Vissoort: 		

Orde: gadiformes, familie: kabeljauwen

Voedingspatroon:

kreeften en vissen

38

POSITIEF

De bestanden in de Noordzee bevonden zich in 2015 op
een ongezond niveau. Onze vissers vissen pollak echter
voornamelijk in het Engels kanaal en de Keltische Zee. In
deze wateren is pollak rijkelijk aanwezig. Belgische vissers
landen jaarlijks slechts een gemiddelde van 54 ton pollak
aan. Dat is slechts 13% van het quotum dat ze mogen
opvissen.

Visserijtechniek: 		

Pollak komt namelijk vooral als bijvangst terecht in de
netten van de alternatieve boomkor en heeft weinig
economisch belang voor onze vissers.

Vangstgebied: 		

Noordzee (27%), Engels Kanaal (23%), Ierse Zee (4%) en
Keltische Zee (45%)

Seizoen: 		

MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Hoe herkennen: 		

De pollak heeft een langgerekt lichaam met zilverkleurige
flanken. Langs de rug loopt een olijfgroene zijlijn die zich
uitstrekt van de kop tot de staart. Verwar deze vis niet met
zijn neef Alaska Pollak die België in grote hoeveelheden
importeert vanuit Duitsland, Nederland en China om te
verwerken tot onder andere surimi.

Culinair: 		

Het magere vlees van de pollak is een bron van omega-3
vetzuren. Het visvlees heeft een droge, vaste structuur en kan
heel smakelijk zijn als ze vers is. De pollak kan een waardige
vervanger zijn voor kabeljauw in recepten, indien er wat
extra pit aan is toegevoegd zoals verse kruiden . Bovendien
is het een vis waarvan de graat gemakkelijk te verwijderen
valt, waardoor ze uitermate geschikt is voor kinderen.

POLLAK

Advies: 			

Per portie ( ± 125 g)11
Energie

Vet

Verz
Vet

Ω3
vetz.

EPA +
DHA

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

Zout

Vit. D

83 kcal
(4%*)

0,3 g
(0%*)

0,0 g
(0%*)

0,1 g
(6%*)

63 mg
(25%*)

0,0 g
(0%*)

0,0 g
(0%*)

25 g
(50%*)

0,3g
(4%*)

2,8 µg
(55%*)

Per 100g: 95 kcal
*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)
11
Bron: The Norwegian Food Composition Table 2016 (Pollack, raw)

Vit. B12 Jodium
1,3 µg
(50%*)

179µg
(119%*)

Selenium
38µg
(68%*)
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RODE POON OF KNORHAAN 		

Vissoort: 		

Orde: schorpioenvisachtigen, familie: ponen

Voedingspatroon:

kleine vissen, kreeftachtigen, wormen en weekdieren

Advies: 			

POSITIEF

De vangsten voor rode poon zijn niet aan een maximale
toegelaten hoeveelheid onderworpen, omdat ze op
Europees niveau van weinig economisch belang is. Surveys
van bestanden uit de Noordzee, het Engels Kanaal en de
Keltische Zee duiden erop dat de bestanden alsmaar groter
worden. Door Belgische vissers wordt het bestand duurzaam
bevist, omdat er maar een klein aantal schepen gericht op
vissen en de vangsten eerder beperkt zijn. Ten slotte houden
onze vissers steeds rekening met het paaiseizoen van de vis.

Visserijtechniek: 		

De vis komt meestal als bijvangst in de netten terecht van
de alternatieve boomkor (75%) en bordenvisserij (3%).
Sommige vissers varen met flyshoot (21%) (Deense zegens)
gericht op kleinere rode poon.

Vangstgebied: 		

Noordzee (19%), Engels Kanaal(65%), Keltische Zee (11%)

Seizoen: 		

JAN FEB MAA APR OKT NOV DEC

Hoe herkennen: 		

De rode poon heeft een gemiddelde lengte tussen de 25
à 75 cm en heeft een gewicht tussen de 200 en 500g. Deze
poon onderscheidt zich van andere ponen door zijn lichtrode
rug en grote, waaiervormige borstvinnen met blauwgroene
stippen. Deze borstvinnen gebruikt hij om zich over de
zeebodem te verplaatsen.

Culinair: 		

Rode poon is een zeer geliefde vis onder Belgische
Noordzeechefs. Het is een vette vis die bijzonder rijk is aan
omega-3 vetzuren. Rode poon werd na 2002 en 2012 in
2017 opnieuw verkozen tot ‘vis van het jaar’. Het stevige
visvlees heeft een delicate smaak in stoofpotjes en vissoepen,
al is de vis een topper wanneer je hem op het vel bakt.

Weetje: Als rode poon uit het water gevist wordt maakt hij
een knorrend geluid. Vandaar zijn naam ‘knorhaan’
40

RODE POON

Latijn. Chelidonichthys lucernus
E. tub gurnard
F. gordin perlon
D. roter Knurrhahn
West-Vlaams. ‘roodbaard’ ‘knorhaan’

Per portie ( ± 125 g)12
Energie

Vet

Verz
Vet

Ω3
vetz.

EPA +
DHA

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

Zout

Vit. D

214 kcal
(11%*)

9,3 g
(13%*)

2,3 g
(11%*)

2,1 g
(97%*)

1838 mg
(735%*)

0,0 g
(0%*)

0,0 g
(0%*)

32,6 g
(65%*)

0,1g
(2%*)

11,8 µg
(235%*)

12

Vit. B12 Jodium
2,5 µg
(100%*)

46µg
(84%*)

Per 100g: 95 kcal
*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)

Bron: NEVO-online (poon, bereid in microgolfoven z toevoegingen), selenium: CIQUAL French food composition table
2016 (online)
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STEKELROG 		

Vissoort: 		

Orde: rajiformes, familie: rajidae

Voedingspatroon:

kleine vissen, kreeftachtigen, wormen en weekdieren

Advies: 			

STEKELROG

Latijn. Raja clavata
E. thronback ray
F. raie bouclée
D. Nagelrochen
West-Vlaams. volwassen wijfje: ‘moerrog’,
volwassen mannetje: ‘tilt’, onvolwassen
rog: ‘scherpstaart’, onvolgroeide jonge
rog: ‘katrog’

POSITIEF

De bestanden van rog in de Noordzee zijn gezond, waardoor
Belgische vissers in 2017 5% meer roggen mogen opvissen
dan voorheen.

Visserijtechniek: 		

Roggen vormen een belangrijke bijvangst in de netten
van de alternatieve boomkor bij het vissen op tong en
pladijs. De mond en neusgaten bevinden zich samen met de
kieuwspleten op de ‘blinde zijde’.

Vangstgebied: 		

Noordzee (19%), Keltische Zee(38%), Ierse Zee (32%)

Seizoen: 		

JAN FEB MAA JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Hoe herkennen: 		

Deze vis heeft een gemiddelde lengte van 60 cm. De bruine
‘bovenzijde’ van de rog wordt bekleed door donkerbruine,
ronde stippen. Op zijn huid zitten stekels die een hevige
elektrische schok kan veroorzaken.

Culinair: 		

Het zijn voornamelijk de ‘vleugels’ en delen van de staart
die geconsumeerd worden. Het magere vlees dat tevens rijk
aan omega-3 vetzuren is, wordt enorm geapprecieerd aan de
Franse kust. Vers kan men de vis herkennen aan het stevige
visvlees en de lichtroze vleugels. Het is zeer belangrijk om
de rog vers klaar te maken. Het kraakbeen scheidt namelijk
ammoniak af wanneer hij ouder wordt. Rog is het lekkerst
gebakken of gepocheerd. De vis werd in 2007 bekroond tot
‘vis van het jaar’.

Per portie ( ± 125 g)13
Energie

Vet

Verz
Vet

Ω3
vetz.

EPA +
DHA

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

Zout

Vit. B12 Selenium

114 kcal
(6%*)

1,3 g
(8%*)

0,3 g
(1%*)

0,1 g
(6%*)

243 mg
(97%*)

0,0 g
(0%*)

0,0 g
(0%*)

25,6 g
(51%*)

0,4g
(6%*)

7,5 µg
(300%*)

50 µg
(91%*)

Per 100g: 95 kcal
*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)
13
Bron: SFK.Online: Rochen, selenium: Nubel Belgische Voedingsmiddelentabel 5de editie (rog)
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SCHARRETONG

SCHARRETONG 		
Latijn. Lepidorhombus whiffiagonis
E. Megrim
F. cardine franche
D. Flügelbutt
West-Vlaams: ‘steenscharre’, ‘Schotse
schulle’ of ‘scheve mulle’

Vissoort: 		

orde: platvissen, familie: tarbotachtigen

Voedingspatroon:

kreeftachtigen en vissen zoals horsmakreel, wijting en
inktvis

Advies: 			

POSITIEF

De meest recente stockcontrole toonde aan dat het bestand
in de Keltische Zee zich op een gezond niveau bevond. In
de Noordzee bestaat er voor scharretong geen quota, omdat
bijna alle scharretong door onze vissers opgevist wordt in
de Keltische Zee.

Visserijtechniek: 		

Deze vis is vooral als bijvangst te vinden in de netten van
de alternatieve boomkor die gericht op tong en pladijs
vissen.

Vangstgebied: 		

Noordzee (2%) , Keltische Zee (98%)

Seizoen: 		

JAN FEB SEP OKT NOV DEC

Hoe herkennen: 		

Deze vis wordt maximaal 60 cm lang en heeft een
langwerpig, doorschijnend lijf. De vis heeft een zeer
opvallende, grote bek en grote ogen. Zijn huid is geelbruin
of roze-grijs van kleur, eventueel et donkere vlekken.

Culinair: 		

In tegenstelling tot in Frankrijk, Italië en Spanje, kent de
scharretong in België weinig populariteit. Hierdoor wordt
75% van de aangelande scharretong geëxporteerd naar
dergelijke landen. Helemaal onterecht want het matig vette
visvlees kent een zeer goede smaak en is bovendien rijk aan
omega-3 vetzuren. Gegrild, gebakken of gepocheerd is hij op
z’n best. In België wordt deze vis vaak gerookt aangeboden.

Weetje: de naam van deze vis kan voor heel wat verwarring
zorgen. De vis is familie van de tarbot en heeft niets met
scharren of tongen te maken
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Per portie ( ± 125 g)14
Energie

Vet

Verz
Vet

Ω3
vetz.

EPA +
DHA

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

Zout

116 kcal
(6%*)

1,9 g
(3%*)

0,5 g
(3%*)

0,5 g
(23%*)

438 mg

0,0 g
(0%*)

0,0 g
(0%*)

24,9 g
(50%*)

-g
(-%*)

(175%*)

Per 100g: 95 kcal
*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)
14
Bron: CIQUAL French food composition table 2016 (online) : megrim, raw
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SCHELVIS 		

Vissoort: 		

orde: kabeljauwachtigen, familie: kabeljauwen

Voedingspatroon:

weekdieren (borstelwormen), kleine vissen en kuit

Advies: 			

SCHELViS

Latijn. Melanogrammus aeglefinus
E. haddock
F. eglefin
D. Schellfisch
West-Vlaams: ‘Totte’

POSITIEF

De bestanden in de Noordzee worden duurzaam bevist.
De bestanden in de Keltische Zee en het Engels kanaal zijn
kwetsbaar.

Visserijtechniek: 		

Belgische vissers vissen niet gericht op schelvis. Deze vis
komt in de platvisvisserij als bijvangst in de netten van de
alternatieve boomkor en bordennetten terecht.

Vangstgebied: 		

Noordzee (27%), Keltische Zee (63%), Engels Kanaal (4%)

Seizoen: 		

JAN FEB JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Hoe herkennen: 		

De gemiddelde aanvoerlengte bedraagt tussen de 40 en
50 cm. Zijn rug heeft een donkergrijze kleur met zilverachtige
flanken. De buik is wit. Deze vis onderscheidt zich van
andere kabeljauwachtigen door de zwarte vlek boven de
borstvinnen, ook gekend als de ‘heilige Petrusduimdruk’.

Culinair: 		

Deze magere vis werd in 2006 gekroond tot ‘vis van het
jaar’. Het witte, vaste vlees is rijk aan omega-3 vetzuren en
heeft een fijnere smaak dan dat van kabeljauw. Deze vis is
heerlijk in papillot, gebakken of geroosterd.

Per portie ( ± 125 g)15
Energie

Vet

Verz
Vet

Ω3
vetz.

EPA +
DHA

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

Zout

Vit. B12 Jodium Selenium

125 kcal
(6%*)

1,5 g
(2%*)

0,3 g
(1%*)

0,5 g
(23%*)

513 mg

0,0 g
(0%*)

0,0 g
(0%*)

27,9 g
(56%*)

0,3 g
(4%*)

2,5 µg
(100%*)

Weetje: ‘Hij heeft schelvisogen’ zeg je van iemand die grote,
uitpuilende ogen heeft.

403µg
(268%*)

71µg
(130%*)

Per 100g: 95 kcal
*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)
15
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(205%*)

Bron: NEVO – online: schelvis bereid in magnetron zonder toevoegingen
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STEENBOLK		

Vissoort: 		

Orde: kabeljauwachtigen, familie: kabeljauw

Voedingspatroon:

kleine vissen, kreeftachtigen, schelpdieren

Advies: 			

STEENBOLK

Latijn. Trisopertus Iuscus
E. bib, pouting
F. tacaud commun
D. Fransozendorsch
West-Vlaams. ‘steenpost’ ‘post’ ‘platte kast’

ONBEKEND

Deze bestanden worden niet opgevolgd door wetenschappers.
Hierdoor wordt aangeraden niet al te veel steenbolk op het
menu te plaatsen.

Visserijtechniek: 		

Steenbolk is een bijvangst in de netten van de boomkor en
bordennetvisserij

Vangstgebied: 		

Engels Kanaal (86%), Keltische Zee (6%), zuidelijke centrale
Noordzee (5%), Golf van Biskaje (2%)

Seizoen: 		

JAN FEB OKT NOV DEC

Hoe herkennen: 		

Deze vis wordt maximaal 45 cm lang. Kenmerkend is
de hoge, koperbruine rug die als het ware licht geeft. Aan
de basis van de borstvin bevindt zich een duidelijke zwarte
vlek.

Culinair: 		

Een echte topper in de wintermaanden. Deze magere
vis heeft een gelijkaardige vissmaak als wijting en is
bovendien rijk aan omega-3 vetzuren. Gezien haar bederfelijk
karakter, wordt steenbolk het best vers geconsumeerd. Het
vlees heeft een gelijkaardige structuur als kabeljauw, maar is
zeer fragiel. Rauw, gemarineerd in citroen en ui (ceviche) of
zeer kort gebakken is hij een echte aanrader door zijn frisse,
diepe smaak. Je kan steenbolk ook gemakkelijk pocheren of
stomen. Wanneer je hem in papillot klaarmaakt of op het
vel bakt, valt de vis minder snel uit elkaar. Opgelet, deze vis
bevat zeer veel kleine graten.

Per portie ( ± 125 g)16
Energie

Vet

Verz
Vet

Ω3
vetz.

EPA +
DHA

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

Zout

103 kcal
(5%*)

0,4 g
(1%*)

0,1 g
(1%*)

0,1 g
(5%*)

126 mg
(51%*)

0,0 g
(0%*)

0,0 g
(0%*)

24,6 g
(49%*)

0,3g
(4%*)

16
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Vit. B12 Jodium Selenium
1,9 µg
(75%*)

268 µg
(178%*)

44µg
(80%*)

Per 100g: 95 kcal
*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)

Bron: CIQUAL French food composition table 2016 (online) : pouting, raw
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TARBOT 		
Latijn. Psetta maxima
E. turbot
F. turbot
D. Steinbott
West-Vlaams: ‘terrebut’

Vissoort: 		

orde: platvissen, familie: tarbotachtigen

Voedingspatroon:

mosselen, kreeftachtigen, haring en sprot. De tarbot heeft
een uitstekende jaagtechniek dat berust op camouflage. De
kleur van zijn huid wordt aangepast aan de zeebodem.

POSITIEF

De tarbotbestanden in de Noordzee zijn al enkele jaren
stabiel. Sinds de sterke daling van de visserijinspanningen
herstelt het bestand zich langzaam. De tarbot wordt in Europa
echter nog steeds overbevist, vooral in de Zwarte Zee. Onze
vissers vissen niet rechtstreeks op tarbot. Wanneer je je vis
rechtstreeks bij Belgische vissers koopt, zoals bij Vesche Vis,
mag je rekenen op duurzame vis.

Visserijtechniek: 		

De vis vormt een waardevolle bijvangst bij de nietselectieve boomkor (88%) en bordennetten (6%), waarmee
vooral op tong en schol gevist wordt.

Vangstgebied: 		

Noordzee (36%), Engels Kanaal (32%), Keltische Zee (25%),
Ierse Zee (5%)

Seizoen:

JAN SEP OKT NOV DEC

Hoe herkennen: 		

De tarbot kan tot maximaal 1 meter groot worden en 25 kg
kan wegen. Deze erg gewaardeerde straalvinnige vis heeft
een ruitvormig lichaam met onderhuidse beendoornen.

Culinair: 		

De tarbot is een van de meest beheerde consumptievissen
in de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Het
verhaal van deze vis gaat helemaal terug naar de Griekse
en Romeinse Oudeheid, waar de vis als een ware delicatesse
geprezen werd. Tarbot heeft een matig vetgehalte en is rijk
aan omega-3 vetzuren. Het is een zeer nobele vis dat stevig
visvlees bezit en allerlei bereidingen aankan. Gegrild is hij
zeer lekker.

TARBOT

Advies: 			

Een beetje geschiedenis: In maart 1995 was er een Tarbot-oorlog aan de gang tussen
de Canadese en Spaanse vloot. De spanningen ontstonden al sinds 1988 toen Spaanse
vissers de kabeljauw -en botbestanden voor de kust van Newfoundland zwaar onder
druk zetten, met een uitsterving van het kabeljauwbestand in 1992 en een hongerdood
in vele Canadese vissersdorpen tot gevolg. Als alternatief voor kabeljauw werd tarbot
gekozen om de economische gevolgen van de vissterfte op te vangen. De Spaanse
visserij kwam onder vuur te staan doordat ze de maximum toegelaten hoeveelheid
opgeviste tarbot overschreed met 46 600 ton. Dit leidde op 10 maart 1995 tot een duel
op de Atlantische zee tussen de Spaanse boomkor ‘de Estai’ en de Canadese autoriteiten.

Per portie ( ± 125 g)17
Energie

Vet

Verz
Vet

Ω3
vetz.

EPA +
DHA

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

Zout

Vit. D

103 kcal
(5%*)

2,1 g
(3%*)

0,5 g
(3%*)

0,5 g
(23%*)

313 mg
(125%*)

0,0 g
(0%*)

0,0 g
(0%*)

2089 g
(42%*)

0,4 g
(6%*)

2,5 µg
(50%*)

17
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Vit. B12 Selenium
1,3 µg
(50%*)

31µg
(57%*)

Per 100g: 95 kcal
*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)
Bron: Swedish Food Composition Database (NFA) (online): turbot, raw; jodium: SFK.Online: ‘Steinbutt’
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TONGSCHAR 		

Vissoort: 		

orde: platvissen, familie: schollen of pladijzen

Voedingspatroon:

ongewervelden zoals borstelwormen, zeepokken en
weekdieren

Advies: 			

TONGSCHAR

Latijn. Microstomus kitt
E. lemon sole, lemon dab
F. Limande sole
D. Echte Rotzunge, limande
West-Vlaams: ‘steenschul’

POSITIEF

Het huidig tongscharbestand in de Noordzee (inclusief de
bestanden in het Oostelijk Engels Kanaal) bevindt zich op
een gezond niveau.

Visserijtechniek: 		

Tongschar is een bijvangst bij het vissen naar tong en schol
met de boomkor (96%) - en de bordenvisserij (3%)

Vangstgebied: 		

Noordzee (47%), Engels Kanaal (18%), Keltische Zee (35%)

Seizoen: 		

JAN AUG SEP OKT NOV DEC

Hoe herkennen: 		

De tongschar wordt doorgaans 25-40 cm lang en weegt
maximaal 3 kg. Het lichaam is ovaal van vorm en de huid
is slijmerig. Het vel is oranjebruin gemarmerd. Tongschar
gedijt het best op een harde, stenen ondergrond en dankt
hier bijgevolg zijn naam ‘steenschul’ aan

Culinair: 		

Tongschar is rijk aan omega-3 vetzuren. Het magere vlees
wordt vaak vergeleken met dat van zeetong, hoewel ze
dikker en zachter van textuur is. Alle zeetongrecepten zijn
voor deze vis bijgevolg mogelijk. De vis werd al driemaal
verkozen tot vis van het jaar, namelijk in 1997, 2008 en
2016.

Per portie ( ± 125 g)18
Energie

Vet

Verz
Vet

Ω3
vetz.

EPA +
DHA

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

Zout

91 kcal
(5%*)

0,8 g
(1%*)

0,3 g
(14%*)

0,3 g
(14%*)

125 mg

0,0 g
(0%*)

0,0 g
(0%*)

20,8 g
(42%*)

0,4 g
(6%*)

(50%*)

Vit. B12 Jodium Selenium
1,3 µg
(52%*)

29µg
(19%*)

63µg
(114%*)

Per 100g: 95 kcal
*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)
18
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Bron: NEVO – online: tongschar, rauw
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WIJTING 		
Latijn. Merlangius marlangus
E. whiting
F. Merlan
D. Wittling
West-Vlaams: ‘ziekenonnenvis’

Vissoort: 		

straalvinnige vis, orde der kabeljauwachtigen

Voedingspatroon:

kleine kreeftachtigen, kleine vissen, garnalen

POSITIEF

De Belgische vissers vissen het meest op wijting in de
Keltische Zee en Het Kanaal. In deze gebieden wordt een
gezonde stockstatus bevonden

Visserijtechniek: 		

Deze vis wordt vaak teruggevonden als bijvangst in de
alternatieve boomkor, bij het vissen op platvis en garnalen

Vangstgebied: 		

Noordzee (13%), Engels Kanaal (31%) , Keltische Zee (55%)

Seizoen:

JUL AUG SEP OKT NOV

Hoe herkennen: 		

Wijting wordt niet groter dan 70 cm. Zijn De rug van de vis
heeft een olijfgroene kleur. Zijn flanken zijn zilverwit met
een zwarte vlek ter hoogte van de borstvin.

Culinair: 		

Het witte, magere vlees is licht verteerbaar. Hierdoor wordt
wijting in de volksmond ook wel “ziekennonenvis” genoemd.
De vis is rijk aan omega-3 vetzuren en is hierdoor zeer
bederfelijk, waardoor je de vis liefst zo vers mogelijk eet. De
broze structuur maakt dat hij het best op de graad bereid
wordt. Wijting komt het best tot zijn recht door pittige
smaakmakers. In Nederland en het Engeland wordt de vis
vaak gefrituurd in een beslag en verkocht als ‘lekkerbek’,
‘kibbeling’ en ‘fish and chips’.

WijTiNG

Advies: 			

Per portie ( ± 125 g)19
Energie

Vet

Verz
Vet

Ω3
vetz.

EPA +
DHA

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

Zout

Vit. D

Vit B12

Jodium

126 kcal
(6%*)

1,8 g
(1%*)

0,4 g
(2%*)

0,8 g
(34%*)

750 mg

0,0 g
(0%*)

0,0 g
(0%*)

27,6 g
(55%*)

0,4 g
(6%*)

1,8 µg
(35%*)

2,5µg
(100%*)

135µg
(90%*)

(300%*)

Per 100g: 95 kcal
*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)
19
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Bron: NEVO – online: wijting bereid in magnetron zonder toevoegingen

Selenium
60µg
(109%*)
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ZEEBAARS 		

Vissoort: 		

Orde: baarsachtigen, familie: moronen

Voedingspatroon:

kleine vissen, kreeftachtigen, wormen en weekdieren

Advies: 			

ZEEBAARS

Latijn. Dicentrarchus labrax
E. european seabass
F. Bar de mer
D. Seebarsch
West-Vlaams. ‘witte zalm’

POSITIEF

In 2016 kwam dit aandeel neer op slechts 22 ton. Dit is
echter niet voldoende voor de Belgische visconsument
gezien de vis in grote hoeveelheden geïmporteerd wordt uit
onder andere Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Je doet
er dus goed aan om zeebaars bij Vesche Vis te kopen, die
uitsluitend met Belgische vissers samenwerkt.

Visserijtechniek: 		

Onze vissers vinden zeebaars vooral als bijvangst terug in
de netten van de alternatieve boomkor en flyshoot.

Vangstgebied: 		

Noordzee (38%), Engels Kanaal (38%), Keltische Zee (24%)

Seizoen: 		

JAN FEB MAA APR SEP OKT NOV DEC

Hoe herkennen: 		

De zeebaars heeft een langgerekt lichaam met een
zilverkleurige rug en witte buik. De vis heeft een gemiddelde
lengte van 36 à 42 cm lang en weegt ongeveer 5 kg.

Culinair: 		

Het matige vette visvlees is bijzonder rijk aan omega-3
vetzuren, maar zeer delicaat en fragile. Hierdoor bereid je
de vis het best op het vel, zodat het niet uiteenvalt. Met
zeebaars kan je alle kanten uit, maar hij komt het best tot
zijn recht als je hem grilt of bakt. Dit maakt de vis een ideale
kandidaat op de BBQ.
Per portie ( ± 125 g)20
Energie

Vet

Verz
Vet

Ω3
vetz.

EPA +
DHA

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

Zout

Vit. D

178 kcal
(9%*)

7,8 g
(11%*)

1,5 g
(8%*)

1,4 g
(63%*)

538 mg
(215%*)

0,0 g
(0%*)

0,0 g
(0%*)

24,4 g
(49%*)

0,3g
(4%*)

5,9 µg
(118%*)

Vit. B12 Selenium
3,8 µg
(150%*)

20µg
(36%*)

Per 100g: 95 kcal
*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)
20
Bron: Swedish Food Composition Database (NFA) (online): ‘sea bass’
56
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ZEEDUIVEL OF STAARTVIS 		

Vissoort: 		

Orde: vinachtigen, familie: zeeduivels

Voedingspatroon:

vissen, roggen

Advies: 			

ZEEDUiVEL

Latijn. Lophius piscatorius
E. monkfish
F. Lotte
D. Atlantischer Seeteufel
West-Vlaams. ‘lotte’ ‘hengelaar
‘roggevreter

POSITIEF

De bestanden van Zeeduivel voor 2016 worden als gezond
aangegeven, hun aantal zou in stijgende trend zitten. Vissers
worden aangeraden om op het huidig niveau te blijven
vissen.

Visserijtechniek: 		

In Belgische boomkorschepen is deze vis vooral te vinden
als bijvangst.

Vangstgebied: 		

Noordzee (11%), Keltische Zee(54%), Golf van Biskaje
(19%). In Belgische boomkorschepen is deze vis vooral te
vinden als bijvangst.

Seizoen: 		

JAN FEB MAA APR SEP OKT NOV DEC

Hoe herkennen: 		

What’s in a name? De Zeeduivel is een monsterlijke
jager die vissen liever niet tegenkomen. Deze vis dankt de
naam ‘hengelaar’ aan zijn specifieke jachttechniek die hij
te danken heeft aan zijn ‘hengel’ ter hoogte van de eerste
rugvin. Terwijl hij stil op de bodem neerligt, lokt hij zijn prooi
naar zijn monsterlijke mond door trillende bewegingen met
zijn hengel te maken.

Culinair: 		

Het witte, stevige vlees van de vis is mager, maar zeer
smaakvol. In de handel wordt enkel de staart van de
Zeeduivel verkocht. Daarvan worden ook filets aangeboden.
De zeeduivel bevat geen graten en is hierdoor heel
gebruiksvriendelijk. Hij is razend populair op de Europese
markt en wordt bijgevolg met een aanzienlijk prijskaartje
verkocht. In 2010 werd hij uitgeroepen tot ‘vis van het jaar’.

Per portie ( ± 125 g)21
Energie

Vet

Verz
Vet

Ω3
vetz.

EPA +
DHA

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

Zout

Vit. D

80 kcal
(4%*)

<1,3 g
(<2%*)

0,4 g
(2%*)

-

-

0,0 g
(0%*)

0,0 g
(0%*)

19,7 g
(40%*)

0,3g
(4%*)

1,3 µg
(26%*)

21
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Vit. B12 Selenium
1,3 µg
(52%*)

38µg
(75%*)

Per 100g: 95 kcal
*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)

Bron: The Norwegian Food Composition Table 2016: Angler fish, raw
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TONG 		
Latijn. Solea solea
E. Sole
F. Sole
D. Seezunge
West-Vlaams: ‘toeng’ ‘toengsje

Vissoort: 		

orde: platvissen, familie: tongen

Voedingspatroon:

orde: platvissen, familie: tongen

POSITIEF

De bestanden voor tong in de Noordzee zijn in 2017 terug
op een gezond niveau. Hierdoor is de totale toegelaten
vangst voor de vis gestegen met 22%. In de Ierse Zee is het
net zoals vorig jaar verboden om op tong te vissen. Omdat
de Belgische schepen een te kleine vloot hebben, vissen
zij slechts 17% van het totale quotum op. Hierdoor kan
vastgesteld worden dat zeetong afkomstig van Belgische
vissers geen bedreiging vormt voor de soort.

Visserijtechniek: 		

gerichte visserij door de alternatieve boomkor (95%)

Vangstgebied: 		

Noordzee (23%), Keltische Zee (24%), Oostelijk Engels
Kanaal (36%) Golf van Biskaje (10%)

Seizoen:

JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Hoe herkennen: 		

Zeetong kan tot 60 cm groot worden. De vis kan herkend
worden aan zijn zandkleurige kleur en de zwarte vlek ter
hoogte van de borstvin.

Culinair: 		

Zeetong heeft een matig vetgehalte en is rijk aan omega-3
vetzuren. Deze vis werd al tweemaal tot ‘vis van het jaar’
bekroond, namelijk in 1991 en in 2014. Tong wordt graag
op restaurant gegeten en is een economisch zeer belangrijke
vis voor de Belgische visserij.

TONG

Advies: 			

Per portie ( ± 125 g)22
Energie

Vet

Verz
Vet

Ω3
vetz.

EPA +
DHA

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

Zout

Vit. D

Vit B12

Jodium

95 kcal
(5%*)

2,4 g
(3%*)

0,5 g
(2%*)

0,6 g
(26%*)

363 mg

0,0 g
(0%*)

0,0 g
(0%*)

18,4 g
(37%*)

0,4 g
(6%*)

1,4 µg
(28%*)

1,3 µg
(50%*)

31µg
(21%*)

(145%*)

Per 100g: 95 kcal
*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)
22
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Bron: NEVO – online: ‘Tong rauw (vis’

Selenium
75 µg
(136%*)
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Vissoort: 		

Orde: platvissen - familie: schollen

Voedingspatroon:

Borstelwormen, weekdieren en kleine stekelhuidigen

Advies: 			
			
			
			

POSITIEF

Visserijtechniek: 		
			
			
			
			

Deze platvis wordt gezien als een waardevolle bijvangst
in sleepnetten. De Belgische vissers met wie Vesche Vis
samenwerkt passen de traditionele boomkor zodanig aan
dat de impact op de bodem lager is en er een hogere 		
selectiviteit bekomen wordt.

Vangstgebied: 		

Noordzee (13%), Keltische Zee (81%), Ierse zee (4%)

Seizoen: 		

JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Hoe herkennen: 		
			

Deze vrij onbekende straalvinnige vis kan tot 55cm 		
groot worden en 2,5 kg wegen. ‘Hondstong’ heeft een

			
			

langwerpig, ovaal lichaam. De ‘bovenzijde’ heeft een 		
grijsbruine kleur, terwijl de ‘onderzijde’ wit is.

Culinair: 		
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Latijn. Glyptocephalus cynoglossus
E. witch flounder, righteye flounder
F. plie cynoglosse
D. Hundszunge, Rotzunge
West-Vlaams. ‘hondstong(bot)’

WiTJE

WITJE OF AALBOT 		

De status van de visbestanden in de Noordzee en 		
het Oostelijk Engels kanaal bevonden zich in 2016 in een
gezonde toestand.

Deze vis heeft een laag vetgehalte maar toch rijk aan 		
omega-3 vetzuren. Het zachte, witte vlees heeft een subtiel
aroma met een licht zilte nasmaak. Alle zeetong -en 		
tongscharrecepten kunnen gebruikt worden. Vervolgens
kun je hem bakken, stomen en pocheren. De vis komt het
meest tot zijn recht wanneer je hem op de graat bakt.

Per portie ( ± 125 g)23
Energie

Vet

Verz
Vet

Ω3
vetz.

EPA +
DHA

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

Vit. D

Vit. B12

119 kcal
(6%*)

1,6 g
(2%*)

0,0 g
(0%*)

0,3 g
(11%*)

215 mg
(86%*)

0,1 g
(0%*)

0,0 g
(0%*)

24,5 g
(49%*)

16 µg
(325%*)

3,9 µg
(155%*)

Per 100g: 95 kcal
*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)
23
Bron: Standard Tabels of Food Composition in Japan – 2015: Fish, righteye flounder, raw
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Verse Vis
Herkennen en Bewaren
Hieronder staan enkele handige tips
vermeld hoe je verse vis kan herkennen:
‘Vesche’ vis
- Ruikt en smaakt naar de zee

- Heeft een sterke visgeur

- Bolle ogen met zwarte,
glanzende pupillen

- De ogen liggen hol in de
oogkassen, grijze pupil

- Het vel blinkt als een
parelmoer, het slijm is glanzend
en doorschijnend

- Vale huid, het slijm heeft een
melkachtige kleur

- Helderrode kieuwen, los van
elkaar (alleen makreel heeft
bruine kieuwen)

- Gelige kieuwe, verkleefd aan
elkaar

- Geen verkleuringen aan de
ruggengraat

- Zone langs de ruggengraat
wordt roder

- Buikvlies zit stevig vast aan
het vlees

- Buikvlieskomt los van het
visvlees

Verse vis bestaat voor 65 à 80 % uit water.
Hierdoor is ze zeer snel onderhevig aan
bederf. Zoals het spreekwoord zegt ‘eet
vis als het er is’, eet je vis het best de dag
zelf. Vissen zijn namelijk koudbloedige
dieren, waardoor de bacteriën op
koelkasttemperatuur nog actief zijn.
Wil je de vis graag enkele dagen langer
bewaren, houd dan rekening met
volgende aandachtspunten:
- Vries de vis zo snel mogelijk na het
ophalen van je pakket in
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Niet meer zo ‘Vesche’ vis

- Dep de vis droog en wikkel ze in plastic
folie
- Zorg dat de vis zo weinig mogelijk met
zuurstof in contact komt door hem in
zijn geheel in te vriezen
- Spoel de vis goed af aan de buitenkant
vooraleer je hem invriest
- Bedek de vis met ijs en bewaar hem bij
een minimumtemperatuur van –18°
C en
bij voorkeur niet langer dan 3 maanden
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Verse vis bestaat voor 65 à 80 % uit water.
Hierdoor is ze zeer snel onderhevig aan
bederf. Zoals het spreekwoord zegt ‘eet
vis als het er is’, eet je vis het best de dag
zelf. Vissen zijn namelijk koudbloedige
dieren, waardoor de bacteriën op
koelkasttemperatuur nog actief zijn.
Wil je de vis graag enkele dagen langer
bewaren, houd dan rekening met
volgende aandachtspunten:
- Vries de vis zo snel mogelijk na het
ophalen van je pakket in
- Dep de vis droog en wikkel ze in plastic
folie
- Zorg dat de vis zo weinig mogelijk met
zuurstof in contact komt door hem in
zijn geheel in te vriezen
- Spoel de vis goed af aan de buitenkant
vooraleer je hem invriest
- Bedek de vis met ijs en bewaar hem bij
een minimumtemperatuur van –18°
C en
bij voorkeur niet langer dan 3 maanden
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VRIES JE VIS NOOIT VOOR EEN
LANGE TIJD IN

Wanneer je verse vis gedurende een
lange tijd invriest, vinden er zich
enkele onaangename enzymatische
veranderingen plaats. Enerzijds zullen
de eiwitten in het visvlees hun stevige
structuur verliezen, waardoor de vis een
taaie en droge structuur krijgt tijdens het
bereiden. Anderzijds zullen de gezonde
onverzadigde vetzuren van vis oxideren,
waardoor het een ranzige smaak krijgt.
Dit fenomeen speelt zich op exact
dezelfde manier af bij vissen (zoals
Alaska pollak) die geïmporteerd worden
uit Vietnam of China en gedurende
een lange tijd bewaard worden bij
temperaturen tussen -18°
C en -30°
C.
Om de gezondheidsvoordelen van vis ten
volle te benutten, laat je de vis bijgevolg
best niet te lang in de diepvries liggen.
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Zo gezond als een vis
EIWIT

RIJK AAN OMEGA-3

Vis bestaat gemiddeld voor 15 à 20 %
uit eiwit. Hoe magerder het visvlees,
hoe meer eiwitten ze bevat. Eiwitten
vormen de bouwstenen van onder
andere spieren, haar, huid en botten.
Daarnaast vormen ze een onderdeel
van tal van belangrijke elementen in
ons lichaam (hormonen, enzymen,
antistoffen) en zijn ze verantwoordelijk
voor het transporteren van belangrijke
stoffen (zoals zuurstof en ijzer) in het
bloed. Eiwitten zijn opgebouwd uit
aminozuren. Er bestaan een twintigtal
soorten aminozuren en 9 hiervan zijn
essentieel voor een goede gezondheid,
omdat ons lichaam ze zelf niet of in
geringe mate kan aanmaken. Vis is een
bron van hoogwaardige eiwitten omdat
ze alle essentiële aminozuren in de juiste
verhoudingen bevat.

Vis is rijk aan omega-3 vetzuren. Dit komt
door hun specifiek voedingspatroon.
Vissen voederen zich namelijk met
onder andere speciale microalgen en
krill. Hierdoor worden de omega-3
vetzuren EPA (eicosapentaeensuur) en
DHA (docosahexaeenzuur) opgeslagen
in de celmembranen en het vetweefsel
van vissen. EPA en DHA, ook gekend
als
‘visvetzuren’,
zijn
essentiële
voedingsstoffen om gezond te zijn.
Indien je tweemaal per week vis eet,
waarvan eenmaal vette vis, neem je
voldoende omega-3 vetzuren op. Een
portie rauwe vis komt ongeveer overeen
met 120 à 130 g. Heb je enkel magere
vis in je vispakket of kom je er niet aan
om ondanks de aanbevelingen van de
Hoge Gezondheidsraad tweemaal per
week vis te eten, dan kun je je omega-3
behoefte aanvullen met plantaardige
oliën die rijk zijn aan omega-3 zoals
lijnzaadolie, raapzaadolie, walnootolie,
sesamolie of sojaolie. Tegenwoordig
bevinden er zich ook levensmiddelen
op de markt die aangereikt worden met
omega-3 vetzuren zoals margarines,
minarines of eieren met een verhoogd
omega-3 gehalte. plantaardige oliën die
rijk zijn aan omega-3 zoals lijnzaadolie,
raapzaadolie, walnootolie, sesamolie
of sojaolie. Tegenwoordig bevinden er
zich ook levensmiddelen op de markt
die aangereikt worden met omega-3
vetzuren zoals margarines, minarines
of eieren met een verhoogd omega-3
gehalte.

GOEDE VETTEN
Vissen komen voor in allerlei maten en
soorten. Iedere soort vis heeft bijgevolg
ook een ander vetgehalte. Het vetgehalte
van vis kan als volgt ingedeeld worden:
magere vis <2g vet per 100g vb. pladijs,
zeetong, rog, schelvis, wijting, leng
matig vette vis 2 – 10g vet per 100g vb.
rode poon, tongschar, tarbot
vette vis > 10g vet per 100g vb. makreel
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De visvetzuren EPA en DHA hebben voor
de mens tal van positieve gezondheidseigenschappen.
Wetenschappelijk
onderzoek heeft aangetoond dat ze niet
alleen bepaalde ziekten (‘preventieve
werking’), maar kunnen ook de
behandeling van ziekten ondersteunen
(‘therapeutisch werking’):
Preventieve werking
(vanaf 250mg EPA + DHA/dag)
- dragen bij tot 40 à 60% minder kans op
een hartinfarct en trombose
- dragen bij tot lager risico op ziekte van
Alzheimer
- dragen bij tot een normale bloeddruk
en verhinderen dat hij te hoog komt
wordt
- dragen bij tot een goede kwaliteit van
het vetzuurprofiel, ook wel cholesterol

genoemd en verhinderen aderverkalking
- dragen bij tot een optimale
hersenontwikkeling van baby’s
Therapeutische werking
(± 3,5g EPA + DPA/dag):
-verbeteren
de
symptomen
van
chronische darmontstekingen zoals de
ziekte van Crohn en colitis ulcerosa door
hun ontstekingsremmende werking in
het lichaam
-verbeteren ons concentratie -en
leervermogen
-Ondersteunen de behandeling van angsten depressiestoornissen door een daling
van het aantal ontstekingsbevorderende
stoffen. Die stoffen heten ‘cytokines’
en worden meer geproduceerd in ons
lichaam als men een depressie heeft
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VITAMINEN EN MINERALEN
Vis is naast een bron van hoogwaardige
eiwitten en vetten ook rijk aan bepaalde
vitaminen en mineralen. Vitamine B12
zorgt onder andere voor de opbouw
van rode bloedcellen en speelt een
belangrijke rol in het onderhouden
van onze hersenen, ruggenmerg en
zenuwcellen. Bij een tekort aan vitamine
B12 kan je een vorm van bloedarmoede
krijgen, namelijk macrocytaire anemie.
Mensen die minder dan eenmaal per
week vlees of vis eten en daarbovenop
weinig zuivel consumeren hebben een
hoger risico op vitamine B12 tekort.
Vette vis heeft net dat tikkeltje meer en
is rijk aan D. Vitamine D staat in voor
een optimale kwaliteit van onze botten
en tanden en draagt bij tot een gezond
immuunsysteem en spierfunctie. Tot
slot is vis rijk aan de mineralen jodium
en selenium. Jodium is belangrijk voor
onze hersenfuncties en onderhoudt
onze stofwisseling. Selenium staat in
voor de opbouw van gezonde huid en
haren en beschermt ons lichaam tegen
schadelijke stoffen.

VIS EN TOXISCHE STOFFEN
Terwijl
gezondheidswetenschappers
juist aanraden om vis te eten vanwege
de vele positieve gezondheidseffecten,
wijzen critici vaak op de schadelijke
effecten van zware metalen en
organische verbindingen aanwezig in
vis. Hierdoor wordt vis in een slecht
daglicht geplaatst. Doe daar nog eens de
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waarschuwingen omtrent overbevissing
bij en je hebt de perfecte cocktail voor
verwarring. Je vraagt je dan af of je er
nu goed aan doet om vis te eten of juist
niet?
Overbevissing mag dan wel een thema
zijn dat voor discussie vatbaar is,
wat betreft toxische stoffen is er wel
goed nieuws. Onderzoekers van de
Voedsel -en landbouworganisatie, ook
wel gekend als Food and Agriculture
Organization (FAO) hebben bevestigd
dat vooral roofvissen zoals haaien,
zwaardvis en snoek grote hoeveelheden
van schadelijke stoffen zoals methylkwik
bevatten. Voor de overige vissen geldt
het dat de gezondheidsvoordelen veel
meer opwegen tegenover de mogelijke
gevolgen van contaminanten aanwezig
in vis zoals PCB’s en methylkwik.
Omdat Vesche Vis geen fan is van
haaienvinnensoep zult u bijgevolg
geen onderdelen van haaien of andere
roofdieren aantreffen in uw pakket.
Hierdoor kunt u als visliefhebber met
een gerust hart uw vis consumeren. Ben
je hier toch enigszins ongerust over?
Zorg dan dagelijks voor een goede portie
antioxidanten die volop aanwezig zijn in
groenten en fruit van in het seizoen.
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De warme maaltijd
De warme maaltijd is de hoofdmaaltijd
van onze dag. Of je hem ’s middags of in
de avond eet maakt niet zoveel uit, zolang
de maaltijd voldoet aan de aanbevelingen
opgesteld door het VIGeZ (Vlaams
Instituut voor Gezondheidspromotie en
Ziektepreventie).

een energetische waarde van 600 à 875
kcal. Het is belangrijk om niet te veel te
eten. Als je dit doet gaat namelijk veel
energie naar het verteren van je eten,
waardoor je wel eens last kan hebben
van een middagdip of een verstoorde
nachtrust.

Een gezonde warme maaltijd levert
ongeveer 30 tot 35 procent van onze
dagelijkse portie energie. Voor een
gemiddelde volwassene komt dit neer op

De Actieve Voedingsdriehoek is de basis
voor de samenstelling van een gezonde
en evenwichtige warme maaltijd. Die
ziet er namelijk als volgt uit:

- De helft van je bord dient gevuld
te zijn met groenten. Gemiddeld
is dit 200 g groenten die liefst
overeenkomen met het seizoen.
Op die manier profiteer je van
een
gevarieerd
aanbod,
een
betere prijs/kwaliteitsverhouding
en help je het milieu een
handje. De gebruiksvriendelijke
groentekalender van Velt24 kan
je hiermee een handje helpen.
Groenten kunnen bovendien als
voorgerecht
de
hoofdmaaltijd
aanvullen in de vorm van een soep
of een salade.
- Een vierde van je bord bestaat uit
aardappelen of een graanproduct.
Geef de voorkeur aan gekookte
aardappelen, bruine rijst of volkoren
deegwaren. Aardappelen bevatten
net dat tikkeltje meer omdat ze in
tegenstelling tot graanproducten
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vitamine C bevatten. Je vervangt
aardappelen best niet meer dan 2
maal per week.
- Het resterende kwart van je bord
vul je in door te kiezen voor vlees,
vis, eieren of vervangproducten.
Wat betreft vlees geef je de
voorkeur aan magere of halfvette
vleessoorten. Om te profiteren van
alle gezondheidsvoordelen die vis
te bieden geeft, vervang je vlees
best 1 à 2 keer per week door vis
en kies hierbij minstens 1 keer per
week voor vette vis. Probeer ten
slotte eenmaal in de week geen
vlees of vis te eten en te kiezen voor
een plantaardig alternatief zoals
peulvruchten, seitan of tofu.

- Gebruik per persoon 15 g
bereidingsvet dat rijk is aan
onverzadigde vetzuren, zoals bv.
plantaardige oliën geschikt voor
warme bereidingen, margarines
voor bakken en braden met een
goede vetzuursamenstelling25

- Drank: kies dagelijks voor een
caloriearme drank zoals plat of
bruisend water van de kraan of uit
de fles. Bier, wijn en frisdranken
bewaar je best voor speciale
gelegenheden.

-Dessert:een melkproduct (magere
of halvolle yoghurt, plattekaas) of
een stuk vers seizoensfruit vormen
een mooie afsluiter van de maaltijd.

24
http://www.velt.nu/groentekalender
Kies voor een margarine met goede vetzuursamenstelling: max 1/3 verzadigde vetten t.o.v. het totaal vet;
enkelvoudig onverzadigde vetzuren > meervoudig onverzadigde vetzuren; verhouding omega-3 / omega-6 =
4 à 5/1
25
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Visrecepten
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Tongrolletjes in wittewijnsaus,
wortelen en aardappelpuree met
rode biet

BEREIDINGSWIJZE
PLANNING
1. Verwarm de oven op 200°
C en maak nagenoeg alles klaar om in de oven te plaatsen
2. Plaats eerst de aardappelen in de oven, vervolgens na 40 min de wortelen. Vervolgens, zet
na 20 minuten de witte wijnsaus op.

Soort gerecht: hoofdgerecht / Aantal personen: 2 / Bereidingstijd: 110 min /
Allergenen: vis, melk, sulfiet / Seizoen: JUL AUG SEPT OKT

3. Haal 10 à 15 min later de aardappelen en wortelen uit de oven. Zet de oven lager op 180°
C
en plaats de wortelen er terug in. Maak de rode bietenpuree terwijl de wortels verder garen en
de saus opstaat.
4. Tot slot haal je de wortelen uit de oven en plaats je de vis erin. Haal 12 min later de vis eruit
en dresseer alles op zeer warme borden.
PUREE VAN AARDAPPEL MET RODE BIET
5. Was de aardappelen en maak sneetjes rondom in de schil

INGREDIËNTEN
AARDAPPELPUREE

WITTE WIJNSAUS

500 g polderaardappelen,
ongeschild

½ el margarine voor bakken en
braden24

verse peterselie

1 blaadje laurier, vers

1 kleine rode biet

50 ml room, 12% vet
Peper en zout
WORTELEN
300 g wortelen met wat groen er
nog aan
10 g margarine voor bakken en
braden1
½ hand verse peterselie

1 teentje knoflook, geperst
1 takje tijm

Peper en zout

½ el bloemenhoning
1 el ciderazijn
1 el water

½ ui, grof gesneden
1 takje tijm, vers

1 ½ tak lavas of 1 ½ selderstengel
100 ml vermout (Noilly Prat)

6. Stop de aardappelen onderaan de oven voor 40 minuten. Als het grote aardappelen zijn,
draai ze om en laat ze nogmaals 40 minuten in de oven bakken. Zijn deze kleinere aardappels,
zoals polderaardappel, nogmaals een 20 a 30 minuten.
7. Eens dit klaar is, haal uit de oven en laat afkoelen tot ze handelbaar zijn. Snij de aardappelen
in twee en lepel ze uit, snij de rode biet vervolgens in kleine stukken. Draai de aardappelen en
bietenstukjes door de passe-vite. Voeg de room toe en kruid af met peper en zout. Voeg
peterselie toe naar smaak. Neem een platte houten spatel en vermeng het geheel tot je een
fluweelzachte puree verkrijgt.
WORTELEN
8. Was de wortelen en laat wat groen zitten. Snijd deze in de lengte en laat wat groen zitten.

100 ml visfumet (recept: zie verder)

9. Smelt wat margarine in een steelpan en voeg hier de peterselie, knoflook, de blaadjes van de
tijm, peper en zout aan toe. Bedruip het geheel over de wortelen en zorg dat ze rondom goed
bedekt zijn. Besprenkel met honing.

¼ citroen (enkel zeste)

10. Bedek de ovenplaat met aluminiumfolie en zorg dat deze de wortelen niet aanraakt. Stop in
de oven, samen met voorgaande aardappelen voor 40 minuten.

TONGROLLETJES

11. Na 40 minuten haal de folie van de bakplaat, bedruip de wortelen met koolzaadolie,
ciderazijn en water. Stop opnieuw in de oven voor een 15 minuten tot ze zeer zacht zijn.

100 ml room, 12% vet
Peper en zout

250 g zeetong, gefileerd
1 el koolzaadolie

Peper en zeezout

WITTEWIJNSAUS
12. Smelt de margarine in een steelpan. Voeg de uien toe en laat ze glazig worden.
13. Voeg de laurier, tijm en selderstengels of lavas toe en stoof deze nog even mee. Voeg de
Noilly Prat toe en laat ze bijna helemaal inkoken. Giet daarbij de visfumet en de room en laat
deze nog een 10-tal minuten inkoken.
14. Tot slot zeef je de saus en werk ze op met wat geraspte zeste van de citroen en peper en
zout.
TONGROLLETJES
15. Neem de filets en kruid ze met peper en grof zeezout. Rol ze op en plaats ze op een
bakplaat. Besprenkel met koolzaadolie.
16. Stop het geheel in de oven op 180°
C gedurende 12 à 15 minuten.
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PER PORTIE
Energie

Vet

Verz
Vet

Enkel
Onverz Vet

Meerv
Onverz Vet

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

674 kcal
(34%*)

23,5 g
(34%*)

8,1 g
(41%*)

9,7 g
(44%*)

4,2 g
(36%*)

64,6 g
(25%*)

28,9 g
(32%*)

33,1 g
(66%*)

*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)
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Gestoomde wijting met platbrood
en tartaarsaus

BEREIDINGSWIJZE
TARTAARSAUS
1. Zet een klein steelpannetje water op en kook het ei hier 8 minuten in.
2. Snipper de kruiden, augurken, kappers en sjalot fijn. Hak fijn, afhankelijk van eigen smaak.
Tartaarsaus mag een zekere grove structuur hebben.

Soort gerecht: hoofdgerecht / Aantal personen: 2 / Bereidingstijd: 60 min /
Allergenen: gluten, kippenei, melk, pinda, vis / Seizoen: JUL AUG SEP

3. Laat het ei afkoelen in koud water en plet deze daarna met een vork. Vermeng alle kruiden,
augurken, kappers, sjalot en ei samen met wat yogonaise. Let hierbij op, je hebt snel te veel
mayonaise, gebruik liever iets te weinig dan teveel, er kan altijd bijgevoegd worden. Kruid bij
met peper en zout, voeg eventueel wat dragon azijn er bij om ze wat scherper te maken.
GARNITUUR
4. Snij de kerstomaatjes in 8 delen en de rode ui in ringen, zet samen met de eikenbladsla en
extra bieslook apart. Besprenkel de salade met 2 eetlepels koolzaadolie.

INGREDIËNTEN

PLATBROOD

TARTAARSAUS

PLATBROOD EN VIS

1 hardgekookt ei

170 g volkoren bloem (100g
roggebloem en 70g speltmeel)

½ el kappertjes op zout

½ el kleine zure augurken (op azijn)
50 g yogonaise

½ el verse dragon

1 el verse bieslook, gesnipperd +
wat om te dresseren

1½ el verse peterselie, gesnipperd
½ sjalot, gesnipperd
Peper en zout

optioneel: dragon azijn
GARNITUUR
10 kerstomaatjes, in 8 gesneden
1 rode ui, in ringen gesneden
100 g eikenbladsla

30 g tarwebloem voor wit brood
(extra)
150 g halfvolle Griekse yoghurt
(2% vet)
½ teentje knoflook (binnenste
groen uitgehaald, geperst)
½ tl bakpoeder

250 g wijting, gefileerd, rauw
1 L groentebouillon

5. Weeg 170g bloem en 150 g yoghurt af. Voeg hier de bakpoeder, knoflook en peterselie bij
en vermeng dit met een vork. Eens dit niet meer lukt met de vork, besprenkel een werkblad
rijkelijk met wat extra bloem. Kneed hier het deeg op. Dit is geen brooddeeg dus het hoeft
zeker geen 10 minuten gekneed te worden, gewoon voldoende om alles te vermengen.
6. Deel het deeg in 4 tot 6 delen en druk deze zo plat mogelijk met je handen. Gebruik
opnieuw met bloem, zodanig dat je deeg niet aan elkaar of aan het werkblad blijft plakken.
Eens je mooi ronde platbroodjes hebt van een paar millimeter dik verhit je een grillpan op een
zo hoog mogelijk vuur.
VIS + AFWERKEN
7. Terwijl men wacht tot de pan op temperatuur is, verdeel de vis in verschillende, voldoende,
gelijke delen om de gekozen hoeveelheid broodjes mee te vullen. Kruid af met peper en zout.
Stoom deze een 10 a 15 tal minuten met groentebouillon als basis in plaats van met water.
8. Bak de broodjes intussen op de grillpan, voldoende lang dat er mooi zwarte lijnen van de
grill er opkomen. Niet te lang dat ze helemaal zwartgeblakerd zijn.
9. Dresseer de broodjes met tartaarsaus, tomaat vis en rode ui. Gebruik eventueel een
tandenstoker om ze bij het presenteren bij elkaar te houden. Besprenkel met de extra kruiden
en leg eventueel extra groenten en saus er naast.
Tof als lunch op terras in de zomer.

250 g wijting filet, rauw

2 el koolzaadolie koude bereidingen
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PER PORTIE
Energie

Vet

Verz
Vet

Enkel
Onverz Vet

Meerv
Onverz Vet

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

694 kcal
(35%*)

21,1 g
(30%*)

3,3 g
(17%*)

7,8 g
(35%*)

5,4 mg
(46%*)

80,0 g
(31%*)

9,1 g
(10%*)

41,2 g
(31%*)

*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)
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Gegrilde tarbot met
volkorenpasta, broccoli en
tomatencompote

BEREIDINGSWIJZE
Opgelet, de compote zelf moet minstens 1 uur opstaan, hou hier rekening mee in uw planning.
Het water waarin je de tomaten emondeert mag men niet wegsmijten.

TOMATENCOMPOTE
Soort gerecht: hoofdgerecht / Aantal personen: 2 / Bereidingstijd: 30 min + 60 min /
Allergenen: gluten, melk, sulfiet, vis / Seizoen: SEP OKT

VIS + AFWERKEN

INGREDIËNTEN
TOMATENCOMPOTE
½ ui, gesnipperd

30 g vloeibare margarine voor
bakken en braden
2 teentjes knoflook, rauw,
gesnipperd

3 takjes verse tijm, enkel de
blaadjes (of gedroogd)
50 ml witte wijn

1 tomaat, rauw, emondeert, in
stukjes gesneden
½ tl kristalsuiker

250 ml kippenbouillon
peper en zout

1. Fruit de uien in de vloeibare margarine en laat ze glazig worden, voeg de knoflook en de
tijm toe en fruit deze nog even mee. Blus voordat deze bruin worden met de wijn en laat bijna
volledig inkoken. Voeg daarna de in schijfjes gesneden tomaat met alle sap toe. De suiker (om
de scherpte van de tomaat tegen te gaan) en ook de kippenbouillon mogen er bij. Laat deze
minstens 1 uur met een deksel o de pot opstaan op een zacht vuurtje. Roer hier regelmatig in,
zorg dat het mooi suddert.

2. Terwijl dit opstaat, zet je het kookwater van de tomaten opnieuw op. Voeg eventueel wat
extra water toe. Eens deze goed kookt, voeg hier een flinke snuif zout aan toe.
Peper en grof zeezout
Citroenzeste

3. Zet een kom met ijskoud water apart. Plaats de zorgvuldig afgesneden boompjes broccoli
in een schuimspaan, voeg aan het water toe voor slechts 1 minuut. Daarna neem je deze
snel maar voorzichtig uit het water en plaats ze meteen in het koude water om af te koelen.
Opnieuw, giet dit warm water niet weg en breng opnieuw aan de kook. Eens de boompjes koud
zijn haal ze er weer uit, de smaak moet in de broccoli blijven niet in je water.
4. Verwarm je over op 100°
C. Kruid de tarbot met peper en grof zout en gril ze daarna kort
maar krachtig langs beide kanten in een grillpan. Plaats de tarbot op een bord, bedek ze met
aluminiumfolie en stop ze in de warme oven.
5. Kook de pasta beetgaar in het tomaten/broccoli kookwater met wat extra zout aan
toegevoegd.
Eens deze klaar is giet ze af en neem een warm bord waar alles op zal gedresseerd worden.
6. Neem de vis uit de oven en plaats voorzichtig op het bord samen met de pasta, compote
en koude krokante broccoli. Werk af met pijnboompitjes en geraspte citroenzeste. Plaats
eventueel nog een kwart schijfje citroen er bij voor wie wil.

VIS + AFWERKING
200 g broccoli, rauw

240 g tarbot, gefileerd, rauw

200 g volkoren pasta, ongekookt
30 g pijnboompitten
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PER PORTIE
Energie

Vet

Verz
Vet

Enkel
Onverz Vet

Meerv
Onverz Vet

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

700 kcal
(35%*)

23,4 g
(33%*)

3,0 g
(33%*)

2,1 g
(10%*)

1,6 mg
(14%*)

71,5 g
(28%*)

9,5 g
(11%*)

39,5 g
(79%*)

*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)
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Hondshaai met krieltjes en
groenten uit de oven

Soort gerecht: hoofdgerecht / Aantal personen: 2 / Bereidingstijd: 60 min /
Allergenen: melk, vis / Seizoen: JAN FEB MAA OKT

BEREIDINGSWIJZE

1. Warm de oven voor op 200°
c. Snij de hondshaai in grote stukken en rol deze door wat
bloem. Bak ze aan in een pan met margarine.
2. Snipper de blaadjes tijm en rozemarijn fijn.
3. Plaats de krielaardappeltjes in een pot met koud water, zet op en laat het geheel 6 minuten
koken.

INGREDIËNTEN

4. Schil ondertussen de pastinaak en wortels, snij deze in grove stukken en plaats op een grote
bakplaat. Plet de knoflook onder een mes, en leg verspreid op de bakplaat samen met de tijm
en rozemarijn.

130 g hondshaai, rauw

5. Besprenkel de bakplaat met koolzaadolie. Wanneer de aardappelen gekookt zijn, giet af, snij
ze in twee en voeg toe op de bakplaat.

30 g margarine voor bakken en
braden

4 grote takjes tijm, enkel blaadjes
(of gedroogd)

6. Kruid het geheel af met peper en grof zeezout. Schep de groenten en aardappelen nog eens
om.

4 grote takjes rozemarijn, enkel
blaadjes (of gedroogd)

7. Plaats de hondshaai op de bakplaat. Zorg ervoor dat de groenten en aardappelen mooi
verspreid op de bakplaat liggen. Bedek de plaat met aluminium folie en stop in de oven voor
50minuten.

250 g wortelen, rauw

8. Na 50 min haal je de bakplaat uit de oven en voeg je de kerstomaatjes toe. Stop opnieuw in
de oven zonder aluminium folie voor 10 à 15 minuten tot alles zacht is.

400 g krielaardappelen
100 g pastinaak, rauw
3 teentjes knoflook
2 el koolzaadolie

13 kerstomaatjes

Peper en grof zeezout
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PER PORTIE
Energie

Vet

Verz
Vet

Enkel
Onverz Vet

Meerv
Onverz Vet

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

565 kcal
(28%*)

23,0 g
(33%*)

4,3 g
(33%*)

11,5 g
(22%*)

6,3 mg
(53%*)

49,0 g
(19%*)

16,6 g
(33%*)

37,4 g
(75%*)

*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)
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Makreel met sorbet van Galia
meloen

BEREIDINGSWIJZE

Soort gerecht: voorgerecht / Aantal personen: 2 / Bereidingstijd: 35 min /
Allergenen: melk, sulfiet, vis / Seizoen: AUG SEP

1. Snij de meloen in grove stukken en pureer samen met de wijn, vanillezaadjes en sake. Voeg
naar smaak eventueel wat bloemenhoning toe. Stop het geheel in een ijsmachine voor 30
minuten of vries in bij gebrek aan machine.
2. Vermeng de yoghurt met het sap van de limoen, munt en kruid af met wat peper en zout.

INGREDIËNTEN

3. Was de sla. Steek de grill van je oven aan op 100°
c. Plaats je makreel op aluminium folie en
besprenkel licht met wat olijfolie.

SORBET

4. Stop de makreel voor enkele minuten in de oven, hou dit goed in de gaten, de vis is snel te
ver.

100 g Galia meloen

50 g witte zoete wijn

5. Wanneer de vis klaar is, haal het ijs uit de vriezer en dresseer alles mooi op een bord.

1/8 vanillestok (zaadjes)
15 g sake

(bloemen)honing naar smaak
YOHURTSAUS

30 g halvolle yoghurt
Sap van ½ limoen

3 blaadjes munt, versnipperd
VIS + AFWERKING
2 blaadjes ‘little gem’ harten
1 tl olijfolie

240 g makreel, gefileerd, rauw
Peper en zout
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PER PORTIE
Energie

Vet

Verz
Vet

Enkel
Onverz Vet

Meerv
Onverz Vet

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

291 kcal
(15%*)

16,4 g
(24%*)

4,4 g
(24%*)

7,2 g
(32%*)

3,4 mg
(29%*)

5,1 g
(2%*)

4,3 g
(5%*)

23,7 g
(47%*)

*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)
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Rode poon met krieltjes, koolrabi
en venkel

Soort gerecht: hoofdgerecht / Aantal personen: 2 / Bereidingstijd: 40 min /
Allergenen: melk, noten (amandelen), vis / Seizoen: OKT

INGREDIËNTEN
6 amandelen, ongeroosterd

200 g koolrabi, geschild, in grove
stukken gesneden

400 g krielaardappelen, ongekookt

100 g venkel, rauw, in kleine repen
gesneden

BEREIDINGSWIJZE

1. Warm de oven voor op 180°
C. Rooster de amandelen kort in een pan op het vuur.
2. Neem een pot met koud water en laat de koolrabi koken tot ze beetgaar is. Giet het water
niet weg, zet daarna de krielaardappelen hierin op (voeg eventueel wat extra water toe) en laat
een 15 à 20 minuten koken.
3. Neem bakpapier of aluminium folie om de papillot te vormen en snijd de beetgare koolrabi
in fijne repen, net als de venkel.
4. Leg een laag koolrabi op het papier, wat venkel, de vis (gekruid met peper en zout) met het
vel naar onder, een teentje look en een takje tijm op elkaar. Besprenkel met koolzaadolie en
maak een pakketje van het papier of folie.
5. Stop in de oven voor een 15tal minuten. Maak intussen het sausje klaar, voeg het citroensap
toe aan de yoghurt samen met fijn gesnipperde dille en wat peper en zout.
6. Snij de radijzen in fijne schijfjes. Haal de vis uit de oven en dresseer op een warm bord.

260 g rode poon, rauw
2 teentjes knoflook
2 takjes tijm

2 el koolzaadolie

30 g halfvolle yoghurt
Sap van ¼ citroen

Dille, vers, naar smaak
(fijngesnipperd)
8 radijzen

Peper en zout
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PER PORTIE
Energie

Vet

Verz
Vet

Enkel
Onverz Vet

Meerv
Onverz Vet

Koolhydraten

Suikers

Eiwit

536 kcal
(27%*)

22,7 g
(32%*)

3,7 g
(24%*)

10,3 g
(46%*)

6,5 mg
(55%*)

36,5 g
(14%*)

5,4 g
(6%*)

43,3 g
(87%*)

*referentie-inname van een gemiddelde volwassene (2000kcal)

100

101

Visfumet

BEREIDINGSWIJZE

Soort gerecht: fumet / Hoeveelheid: 2,5 liter / Bereidingstijd: 20 min +30 min /
Allergenen: sulfiet, selderij, vis / Seizoen: SEP OKT

Opgelet:

1. Maak het visafval schoon. Verwijder de kieuwen, zodanig dat de bouillon niet bitter smaakt.
Hak het afval in grove stukken en spoel het geheel gedurende 20 minuten onder koud,
stromend water tot het water helder blijft.
2. Reinig de groenten en snijd alles in gelijke stukken. Snipper de sjalotten.
3. Laat het visafval uitlekken in een zeef. Braad de visstukken gedurende een 4-tal minuten in
olijfolie en draai alles voortdurend om. Hierdoor komen de aroma’s vrij.
4. Giet vervolgens de witte wijn erbij en stoof de groenten hierin. Zorg ervoor dat de wijn
koud is. Voeg vervolgens het koude water toe. Alles moet koud zijn, zodanig dat de bouillon
langzaam opwarmt en alle smaakstoffen vrijkomen.

- enkel vers visafval van magere, witte zeevis komt in aanmerking zoals tong, bot, tarbot, pladijs,
kabeljauw.

5. Voeg de laurier, tijm en witte peperkorrels toe. Breng het geheel aan de kook en laat 20 à
30 minuten zachtjes verder koken op een laag vuur. Schep het grijswit schuim een paar keer
af tijdens het koken met behulp van een schuimspaan, zodat de bouillon helder blijft.

- Gebruik enkel verse kruiden en groenten.

6. Zeef de bouillon na 20 à 30 min. Maak hiervoor gebruik van een passeerdoek en een
puntzeef. Hang de puntzeef in de pan en schep hierin de bouillon. Laat het geheel goed
uitlekken, maar druk de vaste delen in de zeef niet uit.

- Je kiest het best voor een witte wijn van goede kwaliteit. Hoe lekkerder je de wijn zelf vindt, hoe
lekkerder de fumet zal zijn.

INGREDIËNTEN
1 kg visafval (graten en kopen,
zonder kiewen) van magere witte
zeevis
4 el. Olie

3 à 4 sjalotten

2 à 3 preistengels (enkel wit)

BEWAREN

½ venkel

2 à 3 peterseliewortels
1 stengel bleekselderij

½ l droge witte wijn, fruitige
nasmaak
2 l koud water

1 laurierblad, vers

2 à 3 takjes tijm, vers

6 witte peperkorrels, gekneusd
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- Grote hoeveelheden kun je bewaren in rechthoekige dozen die met diepvrieszakjes bekleed
zijn. Kies voor dozen met een inhoud van ½ l en ¼ l.
- Geconcentreerde fond of fumet (visbouillon inkoken tot ¼ liter van oorspronkelijk
hoeveelheid): plaats de visbouillon in ijsblokvormen met grote vakjes: ideaal om in soepen en
sauzen te gebruiken
Je kunt de visbouillon gemakkelijk een aantal dagen in de koelkast bewaren, op voorwaarde dat
hij goed afgedekt is. Het best bewaar je de visbouillon in de vriezer voor maximaal 3 maanden.
Als je de bouillon langer bewaart, gaat de kwaliteit namelijk verloren.
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