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GEZONDER MET VIS

WAT?
We kennen zout- en zoetwatervissen (en 
een paar soorten die zowel in zoet als zout 
water leven, zoals paling en zalm). Schaal- 
en schelpdieren, zoals kreeft, oesters en 
mosselen, zijn officieel geen vissen, maar 
tellen in de Schijf van Vijf mee als (magere) 
vis. 
  Zoutwatervissen: ansjovis, bot, griet, 

heilbot, makreel, kabeljauw, koolvis, 
rode poon, sardien, schar, schelvis, schol, 
tarbot, tong, tonijn, wijting, zeepaling 
en zeeduivel.

  Zoetwatervissen: baars, forel, karper, 
meerval, paling, snoek en steur. 

De meest gekochte vissoorten zijn ge-
rookte zalm, zoute haring (deze staan ook 
echt op nr 1 en 2),  diepvrieszalm, verse 
zalm, tonijn in blik, kibbeling (gebakken), 
visstick,  mossel, naturel kabeljauw en  
garnalen (diepvries).

WAAROM?
Vis bevat veel vitamine B6, B12, eiwit, vet 
en ijzer, jodium, fosfor en seleen. Vette vis 
is bovendien rijk aan vitamine D en B2 en 
bevat vitamine A. In vergelijking met vlees 
bevat vis meer onverzadigd vet, waar-
van een deel bestaat uit de visvetzuren 
DHA en EPA. Vis eten is vooral belangrijk 
vanwege deze visvetzuren. Er zijn sterke 
aanwijzingen dat het eten van vis samen-
hangt met een lager risico op hart en 
vaatziekten. Bijvoorbeeld het eten 5 keer 
per week vis ten opzichte van minder dan 
eens per maand hangt samen met een 
ongeveer 20% lager risico op bepaalde 
hartziekten, 10% lager risico op beroerte 
en ongeveer 15% lager risico op overlij-
den aan bepaalde hartziekten.

HOE?
Nederlanders eten gemiddeld 70 gram vis 
per week. Dit komt overeen met  
1 x in de 2 weken vis. Het advies geldt om 
1 keer per week vis te eten, bij voorkeur 
vette vis (bestaat uit meer dan 10% vet) 
zoals makreel, heilbot, bokking, haring, 
sardines of zalm. Dat kan door vis te eten 
bij de warme maaltijd, maar ook bij de 
lunch of tussendoor. Daarbij hoeft het niet 
alleen te gaan om verse vis: ook diepvries-
vis en vis uit blik zijn prima. Vis kan op al-
lerlei manieren worden bereid: van koken, 
bakken en grillen tot roerbakken. Over 
het algemeen is vis snel gaar. Afhankelijk 
van de dikte kun je uitgaan van 3 tot 10 
minuten in de pan en 15 tot 20 minuten 
in de oven.

Let op: Gerookte vis (zalm, paling), vis in 
het (zoet)zuur (haring, rolmops) en gezou-
ten vis (haring, stokvis) bevat meer zout. 
Ansjovis maar ook hom, kuit, en kaviaar 
bevatten veel zout. Te veel zout verhoogt 
het risico op een hoge bloeddruk.

Het advies geldt om 1 keer per week vis te eten, 
bij voorkeur vette vis.
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WAAROM?
Een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon heeft positieve 
gezondheidseffecten. De commissie van de Gezondheidsraad concludeert 
dat overtuigend is aangetoond dat het eten van groente en fruit, het risico 
op coronaire hartziekten en beroerte verlaagt. Ook sluit het gunstige 
effect van groente en fruit op de bloeddruk aan bij het lagere risico 
op beroerte. De consumptie van fruit hangt bovendien samen met 
een lager risico op diabetes en darm- en longkanker. Fruit bevat  
weinig calorieën en veel voedingsstoffen.

Gedroogd fruit heeft een gunstig effect op het cholesterol 
in het lichaam. Dit komt door de  antioxidanten, die 
het goede cholesterol (HDL) beschermen en een 
ontstekingsremmende werking hebben.

WAT?
Fruit is de verzamelnaam voor eetbare vruchten. Ze worden meestal rauw gegeten 
en smaken zoet of zuur. Plantkundig gezien is een vrucht het eetbare deel van 
de bloem of wat zich daaruit ontwikkelt na bevruchting. Sommige vruchten 
worden ook tot de groenten gerekend, zoals de tomaat, paprika, aubergine en 
komkommer.

Er bestaan veel fruitsoorten en fruit kan worden verdeeld over 5 categorieën:
 ◆ Zacht fruit, zoals bessen, aardbeien en druiven
 ◆ Steenvruchten, zoals kersen, abrikozen, pruimen, perziken en nectarines
 ◆ Pitfruit, zoals appels en peren
 ◆ Citrusfruit,  zoals sinaasappels, citroenen en mandarijnen
 ◆ Ander exotisch fruit, zoals bananen, kiwi’s en ananassen

Onder fruit valt naast vers fruit ook gedroogd en ingeblikt fruit.

HOE?
Nederlanders eten gemiddeld zo’n 90 gram (mannen) tot 120 gram (vrouwen) fruit per dag. Het advies is om minimaal 2 porties 
(200 gram) fruit per dag te eten en fruit niet te vervangen door sap. Dit bevat namelijk vaak minder voedingsstoffen en niet alle 
goede bestanddelen van het fruit. Nederlanders eten het liefst appels, sinaasappels, bananen en mandarijnen. Aardbeien, kiwi’s 
en druiven nemen in populariteit toe. 

Gedroogde vruchten, zoals pruimen, vijgen, abrikozen, druiven, bananen en dadels 
zijn gezonde vervangers voor snoep. Door het drogen verdwijnt helaas wel alle 
vitamine C uit het fruit. Maar er zitten nog genoeg voedingsstoffen in om gedroogd 
fruit gezond te kunnen noemen. Het is rijk aan vitamine B1, vitamine B6, foliumzuur, 
ijzer, magnesium, koper en kalium. Daarbij zijn veel gedroogde vruchten, zoals vijgen, 
pruimen en abrikozen, rijk aan voedingsvezels.

Je kunt gedroogd fruit overal eten: tijdens het werk, in de auto en op de bank voor de 
televisie. Gedroogde vruchtjes zijn ook heerlijk in een bakje magere yoghurt.

FRUIT EN VRUCHTEN


