
juni vis
In de maand juni staat vis centraal in het leefstijlproject ‘Zo fit als je Kunt’. Op de beschermde woonvormen gaan we met 
elkaar ontdekken waarom vis zo gezond is en gaan we ook visgerechten klaarmaken. Daarnaast staan we stil bij het goed 
bewaren en bereiden van vis. Deze factsheet geeft 5 tips om vis op een verantwoorde manier aan je voeding toe te voegen.

TIP 1: VIS IS GEZOND
Vis bevat veel vitaminen, mineralen en omega-3 vetzuren die een positieve werking hebben 
op onze gezondheid. Vooral de omega-3 vetzuren hebben een gunstige invloed op hart- en 
bloedvaten, zenuwstelsel en de hersenen, ogen, stemming en het immuunsysteem. Zonder vette 
vis is het lastig om voldoende omega-3 vetzuren binnen te krijgen.

TIP 2: EET MINIMAAL ÉÉN A TWEE KEER PER WEEK VETTE VIS
Door minimaal één a twee keer in de week vette vis te eten haal je voldoende omega-3 vetzuren 
binnen. Vette vissen zijn haring, zalm, paling, sardines en makreel. Het is niet verstandig om 
meer dan twee keer in de week vis te eten. Dit vanwege de duurzaamheid van vis.

TIP 3: KOOP GECERTIFICEERDE VIS MET HET KEURMERK ASC OF MSC
De visvangst zorgt voor veel natuur- en milieuproblemen. Er is veel overbevissing, bijvangsten 
zijn groot en zeebodems worden aangetast. Ook kweekvis zorgt voor belasting van het milieu. 
Keurmerken zoals MSC (duurzaam gevangen wilde vis) en ASC (duurzaam gekweekte vis) helpen 
je bij het kiezen voor duurzaam gevangen vis.

TIP 4: NEEM VISOLIE, KRILLOLIE, OF VEGETARISCHE DHA SUPPLEMENTEN
Mocht je geen vis willen eten, dan is het aan te raden om visolie supplementen te nemen om 
zo voldoende omega-3 vetzuren binnen te krijgen. In plaats van visolie supplementen kun je 
ook krillolie (dierlijk plankton) of vegetarische DHA (algen en zeewier) supplementen nemen. 
Voordeel hiervan is dat daarvoor geen vis gevangen hoeft te worden. Nadeel is echter dat de prijs 
hoger is.

TIP 5: BEREID VIS OP HOOG VUUR EN DEP HET VAN TEVOREN DROOG
Droog je vis van tevoren af. Dit is belangrijk omdat de olie afkoelt 
door te veel vocht. Dep voor het beste resultaat de vis droog met 
keukenpapier. Bak het vervolgens in een hete pan met olie op hoog 
vuur om en om en niet te lang, anders droogt hij uit.
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