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Voorwoord 
Dos Winkel

Onderwaterfotograaf, oceaanbeschermer en auteur van vele boeken over de schoonheid, maar ook over de bedreigingen van 

de onderwaterwereld

SEA FIRST en NON*FISH*A*LI*CIOUS, twee begrippen die al lange tijd een steeds grotere plaats in mijn grijze massa 

innemen. Met het afronden van dit unieke boek komt er een einde aan een bijzonder tijdperk waarin ik met veel bijzondere 

mensen in contact kwam. Allemaal bevlogen zielen die op een ongelofelijk enthousiaste manier aan dit boek hebben 

meegewerkt. Ik spreek dan ook mijn oneindige dank uit aan Annemieke Krammer, die als een ‘motor-in-overdrive’ mij, en 

andere bij dit project betrokken personen, doorlopend bij de les hield en die een sleutelrol heeft gespeeld. Het was ook 

Annemieke die mij met de auteur van dit (h)eerlijke kookboek in contact bracht: Lisette Kreischer. Het klikte meteen en 

een nieuw idee was geboren: een boek met ‘de smaak van de zee’, maar zonder dat daar dan ook maar één dier het leven 

voor heeft gelaten. Een boek voor die steeds groter wordende groep van nu al vele tienduizenden mensen, die uit ethische 

overwegingen geen vis meer willen eten, omdat de oceanen al decennia lang progressief geplunderd worden en omdat vis 

al lang niet meer het gezonde voedingsmiddel is dat de vis- en de voedingsindustrie ons wil laten geloven. De zeeën worden 

immers al sinds het begin van de industriële revolutie ernstig vervuild met tienduizenden (!) chemische stoffen, waarvan 

een zeer groot gedeelte ook terug te vinden is in vis. Hoe vetter de vis, hoe meer gifstoffen in het vet opgeslagen zijn en 

(dus) hoe ongezonder de vis is. Hoe ouder de vis en hoe hoger in de voedselketen (bijvoorbeeld roofvissen zoals tonijn, 

zwaardvis), hoe giftiger de vis. Toch worden we overspoeld met advertenties en aanbevelingen om meer vis te eten! Waarom 

gebeurt dit? Met name omdat het goed is voor de portemonnee van de visindustrie. Zelfs artsen en diëtisten bevelen het 

eten van (vette) vis aan, hoofdzakelijk omdat zij niet beter weten. In de jaren die ik nu bezig ben mij in deze onderwerpen te 

verdiepen en na het lezen van vele officiële documenten (die meestal het daglicht niet kunnen verdragen) en na gesprekken 

met onafhankelijke toxicologen, ben ik ervan overtuigd dat vis eten absoluut geen goed idee is. Voor veel mensen is dit een 

moeilijke boodschap. Men heeft in vele gevallen immers reeds besloten om geen of minder vlees te eten: slecht voor het 

milieu, slecht voor je gezondheid, om over dierenwelzijn maar te zwijgen. En nu komt dan steeds sterker de boodschap 

naar voren dat er met vis ook heel veel mis is. Gelukkig springen nu ook de media daar steeds vaker op in. Daarom dit 

visvervangend kookboek! 

Ook nog een woordje over dierenwelzijn: vissenwelzijn lijkt haast een vies woord te zijn, maar ook vissen zijn (gewervelde) 

dieren met een heel bijzonder en goed ontwikkeld zenuwstelsel. Met deze dieren wordt echter omgesprongen alsof het 

bakstenen zijn en vaak zelfs met nog minder respect. Zou men andere dieren, zoals honden, katten, koeien, kippen of 

varkens, net zo behandelen als vissen, dan zou de wereld op zijn kop staan van verontwaardiging. Ik ben er van overtuigd 

dat steeds meer mensen, organisaties en overheden zich dit zullen realiseren. Dat dit boek ook mee mag helpen om meer 

respect te krijgen voor deze bijzondere groep van dieren!

Er zijn al heel wat kookboeken met vegetarische en veganistische recepten, maar nog geen kookboeken met de smaak van 

de zee. Nu is dus het moment aangebroken, om een HIP en TRENDY kookboek te presenteren dat wel aan die voorwaarde 

voldoet. De meest fantastische recepten, die in veel gevallen niet van echte visrecepten te onderscheiden zijn en voor iedere 

liefhebber van “dode-vis-recepten” een uitkomst zijn. Geen gewetenswroeging meer en toch heerlijk eten. In veel gevallen 

werd zeewier gebruikt: algen en zeewier zijn de groenten van de toekomst!

Rest mij al die personen die ik nog niet noemde en die aan dit boek meegewerkt hebben te bedanken voor hun inzet, 

recepten, steun en enthousiasme!

De opbrengst van dit boek is voor de SEA FIRST FOUNDATION (actief in Nederland en België) en zal deze keihard werkende 

non-profitorganisatie meer financiële mogelijkheden verschaffen om op te komen voor gezonde oceanen en hun bewoners: 

www.seafirstfoundation.org 
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Echte zeevruchten 
Willem Brandenburg en Martin Scholten

“Trekkers van de Kennissprong Zilte Zoom van Wageningen Universiteit - WUR”

De zee staat bekend om zijn vele ingrediënten voor ons voedsel. Mariene biodiversiteit wordt dan ook met recht ook wel vertaald 

in culinaire biodiversiteit. Maar er zijn grenzen aan het eten van de zee, het grootste en meest wereldomvattend netwerk van 

ecosystemen; de motor van het leven op aarde.

Eten van de zee kennen we vooral van de Fransen, “Fruit de Mer” ofwel “zeevruchten”, hoewel er zelden sprake is van plantaardige 

ingrediënten. De hoofdrol is weggelegd voor vissen, schelp- en schaaldieren. Voor een vegetarisch menu van de zee moeten we 

het vooral hebben van Aziatische tradities. Een echte vernieuwing dus nu: een kookboek vol met vegetarische recepten met echte 

zeevruchten als basis.  Dat opent ook onze Europese ogen voor zeewieren,met een knipoog naar de kust voor zilte groenten.

Iedereen gebruikt elke dag wel zeewier zonder het te weten. Naast de bereiding van vers zeewier worden allerlei componenten 

uit het zeewier al industrieel toegepast. Zo maakt de voedingsmiddelindustrie gebruik van zeewieren voor geleermiddelen, 

zoals agar, alginaten en carrageen in diverse producten (soep, ice cream, ketchup, dressing etc.) Ook in tandpasta tref je diverse 

zeewiercomponenten aan. Producten met het bestanddeel E401-E407a wijst op het gebruik van zeewieren. Dus let er eens op!

Maar de ervaring van vers zeewier is natuurlijk veel spannender. Zeewieren smaken in het algemeen zilt. De typische geur, die doet 

denken aan de geur van vis, is te danken aan de aanwezigheid van als gezond aangemerkte omega-3 en -6 vetzuren. Zeewieren zijn 

bovendien vooral ook interessant vanwege hun eiwitgehalte: 25% van de drogestof! Dit eiwit is van een zeer gunstige samenstelling 

wat betreft essentiële aminozuren.

Maar de zee is toch vervuild, en niet veilig om uit te eten? Ook in dat aspect is zeewier in het voordeel van de dierlijke 

zeevruchten. Bioaccumulatie van gifstoffen is in zeewieren minder aan de orde, net als bij groenten van het land. En er is ook 

geen sprake van residuen van gifstoffen op de bladeren. Het biomagnificatieprobleem van ophoping van gifstoffen in de mariene 

voedselketens,waardoor vette vis teveel aan dioxines en zo kan bevatten, gaat aan zeewieren voorbij. Ze staan immers onder aan de 

keten.

Kortom: een gezond alternatief voor de bewuste consument. Maar als belangrijke bron van hoogwaardige eiwitten en vetzuren ook 

een hoopgevend alternatief om in de toekomst een gezonde voedselzekerheid te bieden aan de tegen 2050 mogelijk meer dan negen 

miljard mensen op onze aarde, binnen de ecologische draagkracht van Moeder Aarde.

Eet smakelijk!
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Message in a bottle
Lisette Kreischer

Lisette Kreischer is stylist in idealisme, oprichter van het conceptbureau Veggie in Pumps, vegan cupcakebakker en auteur van 

diverse boeken over lifestyle, duurzaamheid en eten.

‘Diep in de zee, diep in de zee, al die sardientjes zijn toch mijn vriendjes, jippijajee!’ is een oneliner uit het bekende liedje van de 

Disney klassieker The little Mermaid. Wat was ik gek op die wondere onderwaterwereld van Ariel met haar vissenvrienden. Ik 

wilde Ariel zijn en omringd worden door dansende krabben, zingende haaien en blije vissen. Er heerst iets magisch rondom de 

onderwaterwereld. Niet voor niets hebben wij, mensen, sprookjes gefantaseerd over zeemeerminnen die benen krijgen om land te 

ontdekken, zeepaardjes die huizen bouwen en vrienden maken met de aardse mens en zijn films als The Little Mermaid, Finding 

Nemo, A Shark Tale, Big Fish en Splash kaskrakers gebleken. 

Toen ik negen of tien jaar was, besloot ik vegetarisch te gaan eten. Waarom?

Vlees eten voelde gewoon niet goed. Overdag ging ik naar de kinderboerderij, aaide schaapjes en bewonderde biggetjes, om 

vervolgens ‘s avonds thuis een stukje varken te verorberen. Het voelde gewoon niet goed. Ik kon het niet rijmen. Waarom Fido, de 

hond, niet, maar Babe, het varken, wel?

Vis was echter een heel ander verhaal. Toen ik stopte met het eten van vlees, stopte ik ook met het eten van vis. Maar mijn 

overtuigingskracht was aanzienlijk minder sterk. Ik was er wel van overtuigd dat Blub, de vis, net zo’n dier was als Babe, het 

varken, maar toch voelde ik me minder verbonden met de gladde en glibberige Blub, dan met de knuffelbare Babe met rond neusje, 

krulstaart en zachte, ronde en roze billetjes. Vanaf dat moment heb ik me dan ook jarenlang vooral ingezet voor het bewustmaken 

van mensen rondom de bio-industrie, die zich voornamelijk focust op vlees en zuivel.

Ik heb er zelfs mijn vak van gemaakt. Rond mijn 23ste werd ik stylist in idealisme, een inspirator rondom een meer duurzame en 

veggie lifestyle. Al snel kwam ik erachter dat ik het bedenken, schrijven en ontwikkelen van boeken ontzettend leuk vind om te doen 

en ik heb inmiddels een aantal leuke boeken mogen maken rondom duurzaamheid, eten en bewustwording.

Rond de tijd dat ik de laatste pagina’s van mijn nieuwste vegan bakboek Lisette in Luilekkerland naar de uitgever had gemaild, kreeg 

ik een belletje van Dos Winkel. Dos is een echte ambassadeur van de zee en (mede)oprichter van de Sea First Foundation. Dos deed 

mij het voorstel om in opdracht van Sea First een kookboek te ontwikkelen met smaken uit de zee zonder vis en andere zeedieren 

zoals garnalen. Ik keek op van het idee en moest het heel even laten bezinken. Niet veel later zat Dos bij mij aan de keukentafel en 

bespraken we het plan voor dit kookboek onder het genot van een sojalatte. Ik was namelijk enorm door zijn voorstel geraakt. Why 

hadn’t I thought about that?! Een briljant idee natuurlijk! De dagen na het belletje was ik steeds enthousiaster geworden, evenals 

de mensen om mij heen tegen wie ik het had verteld. Marloes Engelhard, mijn beste vriendin en huisstylist van Veggie in Pumps, 

kwam gelijk met de fantastische titel NON*FISH*A*LI*CIOUS en iedereen voelde zich betrokken en wilde meewerken. Wat bleek 

namelijk... de meeste mensen, evenals ikzelf, zaten stiekem te wachten tot iemand op een positieve manier een handvat zou bieden 

voor het niet eten van vis. Allemaal waren ze eigenlijk wel enorm nieuwsgierig. Het niet eten van vlees was tot daar aan toe. Velen 

hadden dat al wel bedacht. Maar vis bleef en blijft voor velen een groot vraagstuk. De ene ‘vegetariër’ eet het wel, de ander niet. 

De ene denkt dat vissen wel gevoel hebben, de ander niet. Eerlijk gezegd had ik er zelf nog niet heel diep over nagedacht. Ik wilde 

ze gewoon niet eten. Het voelde niet goed, net als het eten van Babe, het varken. ‘Dieren hebben gevoel, dus eet ik ze niet’ was en 

is mijn stelling. Maar zoals ik al eerder schreef, was de verbinding wel minder sterk. Ik vond het logisch mensen bewust te maken 

koe Karla niet meer te eten, maar had nog niet heel veel tijd besteed aan het niet eten van Krab Sebastiaan. Maar waarom toch 

niet? Waarom strekt ons bewustzijn, ons gevoelsleven, zich wel uit tot Karla, maar minder tot Sebas? Waarom kunnen we ons wel 

enigszins of helemaal inleven in landdieren, maar zijn we ergens compleet disconnected geraakt van het zeeleven? Heeft het met het 

aaibaarheidsgehalte te maken? Maken we op die manier onderscheid tussen waar we wel met ons bewustzijn heen willen en waar 

niet? Maar waar stopt dat bewustzijn dan? Waar ligt dan de grens? Hèbben vissen wel minder gevoel? Wie zegt dat? Zijn ze minder 

waard? Nee, dat vind ik niet. Ze zijn net zo goed onderdeel van de evolutie, van de cirkel van het leven en de aarde. Ze verschijnen 

alleen in een wat glibberigere vorm. 

Vervolg op pagina 12
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Message in a bottle
Lisette Kreischer

Lisette Kreischer is stylist in idealisme, oprichter van het conceptbureau Veggie in Pumps, vegan cupcakebakker en auteur van 

diverse boeken over lifestyle, duurzaamheid en eten.

‘Diep in de zee, diep in de zee, al die sardientjes zijn toch mijn vriendjes, jippijajee!’ is een oneliner uit het bekende liedje van de 

Disney klassieker The little Mermaid. Wat was ik gek op die wondere onderwaterwereld van Ariel met haar vissenvrienden. Ik  The little Mermaid. Wat was ik gek op die wondere onderwaterwereld van Ariel met haar vissenvrienden. Ik  The little Mermaid

wilde Ariel zijn en omringd worden door dansende krabben, zingende haaien en blije vissen. Er heerst iets magisch rondom de 

onderwaterwereld. Niet voor niets hebben wij, mensen, sprookjes gefantaseerd over zeemeerminnen die benen krijgen om land te 

ontdekken, zeepaardjes die huizen bouwen en vrienden maken met de aardse mens en zijn films als 

Nemo, A Shark Tale, Big Fish en Splash kaskrakers gebleken.  Splash kaskrakers gebleken.  Splash

Toen ik negen of tien jaar was, besloot ik vegetarisch te gaan eten. Waarom?

Vlees eten voelde gewoon niet goed. Overdag ging ik naar de kinderboerderij, aaide schaapjes en bewonderde biggetjes, om 

vervolgens ‘s avonds thuis een stukje varken te verorberen. Het voelde gewoon niet goed. Ik kon het niet rijmen. Waarom Fido, de 

hond, niet, maar Babe, het varken, wel?

Vis was echter een heel ander verhaal. Toen ik stopte met het eten van vlees, stopte ik ook met het eten van vis. Maar mijn 

overtuigingskracht was aanzienlijk minder sterk. Ik was er wel van overtuigd dat Blub, de vis, net zo’n dier was als Babe, het 

varken, maar toch voelde ik me minder verbonden met de gladde en glibberige Blub, dan met de knuffelbare Babe met rond neusje, 

krulstaart en zachte, ronde en roze billetjes. Vanaf dat moment heb ik me dan ook jarenlang vooral ingezet voor het bewustmaken 

van mensen rondom de bio-industrie, die zich voornamelijk focust op vlees en zuivel.

Ik heb er zelfs mijn vak van gemaakt. Rond mijn 23ste werd ik stylist in idealisme, een inspirator rondom een meer duurzame en 

veggie lifestyle. Al snel kwam ik erachter dat ik het bedenken, schrijven en ontwikkelen van boeken ontzettend leuk vind om te doen 

en ik heb inmiddels een aantal leuke boeken mogen maken rondom duurzaamheid, eten en bewustwording.
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Diepzeemonsters
Geertje Couwenbergh

Geertje Couwenbergh is schrijver, antropoloog en boeddhist. 

Ze is oprichter van Potential Buddha, auteur van 10 WYS, de 

WYSheidsrevolutie en maakt deel uit van het lifestyleforum 

Veggie in Pumps

Ik ben er van overtuigd dat we betrekkelijk weinig weten 

over het leven onder water, omdat we er bang voor zijn. 

Zou het kunnen dat we meer dan zeventig procent van alle 

levensvormen op aarde links laten liggen, omdat het ons 

herinnert aan de delen in onszelf die onder de wateroppervlakte 

liggen? Het leven dat sluimert in de verzonken, diepe, donkere, 

koralen van onze eigen geest? Ik denk van wel.

 

Water, zeeën en oceanen fascineren en beangstigen mensen 

van oudsher. In vrijwel iedere culturele verbeelding is water 

geassocieerd met het onderbewustzijn, het onbekende, 

gevaarlijke, grillige, vrouwelijke, element. In water word je 

meegesleurd, kun je verdrinken, zinken, ga je kopje onder. Zeeën 

en oceanen vertegenwoordigen een veel grotere, existentiële 

angst: de angst voor het onderbewustzijn; het onbekende en 

ongekende. Onze onwetendheid naar de wereld onder water is 

daardoor feitelijk een angst voor onszelf. Voor delen in onszelf 

die ongekend en verzonken zijn. Voor de monsters die zich in de 

diepzee van onze eigen geest verschuilen.  

Je kunt je alleen maar misdragen tegen iets, als je er een 

bepaalde, denkbeeldige, afstand naar hebt gecreëerd. Dat is 

precies wat we hebben gedaan met het leven onder water. We 

hebben van vissen geen dieren gemaakt, zoals de vraag aan 

vegetariërs of je wel vis eet, getuigt. Onze enorme sleepnetten 

laten een spoor van destructie achter, maar wat maakt het uit? 

We zien het toch niet. Wat onder de oppervlakte ligt, wat niet 

zichtbaar is, kunnen we immers ontkennen en onderdrukken. 

Maar zoals iedereen weet, is het onvermijdelijk dat wat onder de 

oppervlakte ligt ooit naar boven zal komen. 

De destructie die momenteel plaatsvindt onder de 

zeeoppervlakte, is een teken dat we afgesneden zijn van ons 

eigen onderbewustzijn, de intuïtieve onderstroom die ons met 

al het leven verbindt, dat we deze massaal aan het plunderen 

zijn, in de hoop daar iets te vinden wat ons gelukkig zal maken. 

Maar dat geluk werkt niet van buiten naar binnen. Het werkt 

niet over de ruggen van anderen. Het werkt van binnen naar 

buiten. De mate waarin we de angst voor ons eigen, onbekende, 

onderbewustzijn aan durven raken, is de mate waarin we de 

wereld om ons heen toe kunnen laten. En lief kunnen hebben. 

En er zorg voor kunnen dragen. Zorg dus eerst voor je eigen 

diepzeemonsters. Daal af in vergeten delen van jezelf. Wees 

nieuwsgierig en vriendelijk naar wat je daar aantreft. Alleen dan 

kunnen we een duurzame relatie opbouwen met het leven in en 

buiten onszelf.
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dus nog beter ‘veganizeren’. En dat geldt natuurlijk voor alles. Om dingen te begrijpen, zoals wat en waarom je iets doet, moet je 

eerst de basis begrijpen en die is soms veel simpeler en meer voor de hand liggend dan je denkt. Kijk maar naar die court-bouillon. 

Alleen de link moet even gelegd worden.

Bij dezen wil ik je heel veel kook- en smaakplezier wensen met het lezen van dit boek en met het maken van de non fishy recepten 

en wil ik met je toasten op helderheid en verbinding en...op een nieuwe NON*FISH*A*LI*CIOUS smaaksensatie!

Vervolg van pagina 9

what if we call him nemo?

Ik werd weer teruggeworpen naar mijn basisgevoel van verbinding met eten en alles wat leeft en voelde dat het tijd was me meer te 

verdiepen in die wondere onderwaterwereld met al haar prachtige, rare, gekke en vreemde inwoners. Dus ook in dat ene visje, visje 

Nemo, dat geboren wordt, rondzwemt, vriendjes heeft en vijanden, eet en slaapt, selectief is en voorkeuren heeft, om vervolgens 

mensen te inspireren anders te gaan denken over de zeewereld en daarmee het eten van vissen. En wat is er nou leuker dan dat door 

middel van een kookboek te doen? Uiteraard ging ook mijn creatieve hart bonzen als een gek, want een tofoeburger ontwikkelen of 

een vegan cookie is tot daaraan toe, maar veertig recepten bedenken (dat was namelijk de eis voor dit boek) was wel een uitdaging 

te noemen. Ik had even wat moeite na mijn sojalattedate met Dos om er goed in te komen en kwam niet veel verder dan een 

vegan versie van de visstick, maar toen ik eenmaal de deur naar mijn creatieve kookbrein en bakhart had open gezet, stroomden 

de recepten eruit. Het maakt namelijk niet uit of het een tofuburger, een vegan cookie of een Non Fishy Stick is, het gaat om.... 

verbinding!

life is like a court-bouillon

Tijdens het onderzoek voor dit kookboek stuitte ik op een aantal basisbereidingen voor vis. Ik vond het namelijk leuk om veel 

herkenbare en traditionele visgerechten te ‘veganizeren’. ‘Veganizeren’ houdt in dat ik al het dierlijke in dat betreffende recept 

vervang door plantaardige ingrediënten. Wel zo makkelijk, wel zo herkenbaar en wel zo uitdagend en leuk voor mij. Op die manier 

kon ik recepten toevoegen als Non-Kibbewattes (als van kibbeling), Non Tuna Sandwich (als van tonijnsandwich), Seitan a la 

meunière (meunière is een traditionele manier van visbereiding) en Veganlicious Krabkoekies (als van krabkoekjes). Maar mijn 

meest bijzondere ontdekking was toch wel de court-bouillon. Court-bouillon is een basisbereiding van vis. De vis wordt gegaard 

in de bouillon, waardoor de smaak van die bouillon helemaal in de vis trekt, wat uiteindelijk voor een hele karakteristieke en 

herkenbare smaak zorgt. The funny part is dat die bouillon niet op basis van vlees, vis of een ander vreemd ingrediënt is. Nee, de vis 

wordt gewoon gegaard in water met groente! Ui, wortel, selderij, citroen, eventueel witte wijn en diverse herkenbare kruiden wel 

te verstaan! En dat is nou precies the key. Vlees, vis, maar ook tofoe, je eet het allemaal niet rauw. Dat vind je vast niet lekker. Je 

moet het allemaal eerst marineren. Deze court-bouillon biedt een traditionele basissmaak die je waarschijnlijk wel kent, een smaak 

afkomstig van groente, diervriendelijke groente waarmee aan vis en vlees smaak wordt gegeven. How amazing! De basis is dus zo 

belangrijk. Voor mij was deze basis zo belangrijk. Door de court-bouillon te begrijpen, kon ik de visrecepten beter begrijpen en ze 
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Bij dezen wil ik je heel veel kook- en smaakplezier wensen met het lezen van dit boek en met het maken van de non fishy recepten 

en wil ik met je toasten op helderheid en verbinding en...op een nieuwe NON*FISH*A*LI*CIOUS smaaksensatie!
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Volgens de European Food Safety Authority, de Europese voedselveiligheidsautoriteit, komen er in Europa geen Omega-3 deficiënties 

(tekorten) voor en is het feitelijk niet nodig om extra Omega-3 te consumeren. Gewoon gevarieerder eten, regelmatig bewegen en 

niet roken is voldoende om een goede gezondheid te verkrijgen en te behouden. De inname van meer Omega-3-houdende voeding 

en minder (eveneens plantaardige) Omega-6-houdende voeding (ook een essentieel vetzuur) maakt deel uit van het verstandige 

eetpatroon. Er wordt namelijk door levenmiddelenfabrikanten te veel Omega-6 in de vorm van zonnebloemolie aan levensmiddelen 

toegevoegd. Te veel Omega-6 (linolzuur) gaat de gunstige werking van Omega-3 tegen.

Behalve in vis, wordt Omega-3 in de vorm van EPA en DHA  aangeboden in de vorm van visoliecapsules. Visolie wordt vooral 

gebruikt voor menselijke consumptie. Dit gebeurt zowel indirect als direct. Ongeveer 50% van alle visolie wordt namelijk samen met 

vismeel (ook van wilde vis afkomstig) gebruikt als... visvoer voor kweekvis. En dat terwijl kweekvis juist bedoeld was om de zeeën 

te ontlasten! Het komt er op neer dat tussen de 2 en 6 kilo wilde vis nodig is om 1 kilo kweekvis te krijgen…! Nog eens 25% wordt 

gebruikt voor varkensvoer en van de overige 25% wordt het grootste deel gebruikt voor kippenvoer en een paar procent wordt 

verwerkt in voer voor pelsdieren – nog een extra reden om geen bont te kopen – en om visoliecapsules van te maken. Even een paar 

interessante getallen: varkens en kippen – die van nature geen vis eten – eten wereldwijd per jaar meer dan tweemaal zoveel vis als 

Japanners en meer dan zesmaal zoveel vis als de Amerikanen. Wist u overigens, dat om 1 liter visolie te krijgen tussen de 100 en 150 

kilo vis moet sterven? Voor sommige minder vette soorten vis geldt zelfs 600 kilo!

Inmiddels is in veel onderzoek aangetoond dat we niet zonder ALA kunnen. De vraag is echter hoe het precies zit met de mate 

van omvorming in ons lichaam tot EPA en DHA. Vele studies vermelden dat die omvorming in onvoldoende mate zou gebeuren en 

daarom zouden we vooral vis moeten eten. Een nieuwe lichting wetenschappers betwijfelt dit, daar onderzoek bij vegetariërs – die 

geen vis eten – heeft aangetoond dat deze juist minder hart- en vaatziekten krijgen en vaak tot op hoge leeftijd helder van geest 

blijven! En dat, terwijl in hun bloed de hoeveelheden EPA en DHA lager zijn dan bij wel-viseters. Men gaat er van uit dat vegetariërs 

een veel betere verhouding tussen Omega-3 en Omega-6 (linolzuur) hebben, en dat er kennelijk ook compensatiemechanismen 

bestaan die echter nog niet helemaal duidelijk zijn. Wel duidelijk is dus dat men om gezond oud te worden geen vis nodig heeft. Dat 
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Er is helaas een echte hype gaande rond Omega-3, waarvan vissen het grote slachtoffer zijn. Deze hype is begonnen toen iemand 

verkondigde dat Inuit (het correcte woord voor Eskimo´s) nooit aan hart- en vaatziekten overleden. Dat zou komen omdat zij zoveel 

zeehondenvet en vette vis aten. In het vet van deze dieren zitten de Omega-3 derivaten EPA en DHA, twee vetzuren die afkomstig 

zijn van eencellige planktonalgen. De dieren maken deze stoffen dus niet zelf, maar krijgen ze binnen via hun voeding. Omega-3 

is een essentieel vetzuur. Dit betekent dat ons lichaam het niet zelf aanmaakt, maar het wel nodig heeft en het alleen via voeding 

binnen kan krijgen. Omega-3 is dus een plantaardig vetzuur dat in de vorm van EPA en DHA in plantaardig plankton zit en in de 

vorm van het “moedervetzuur” ALA (alfalinoleenzuur) in veel bladgroenten en in noten voorkomt. Vooral postelein, lijnzaad en 

walnoten zijn rijk aan ALA. 

Helaas voor de Inuit bleek later dat zij al op zeer jonge leeftijd overlijden (40 – 50 jaar) als gevolg van… hersenbloedingen. Omega-3 

maakt namelijk het bloed dunner en als het te dun wordt kunnen bloedingen ontstaan. Met name de hersenbloedingen zijn vaak 

fataal. Met andere woorden: Inuit werden zelden oud genoeg om hart- en vaatziekten te krijgen, maar de hype was geboren.

De Europese consument weet niet beter dan dat ‘vis gezond is’. Vis moet! Van wie? Van de ministers van Visserij en Volksgezondheid 

en natuurlijk van de visindustrie. De gezonde aspecten van vis zouden vooral bestaan uit de dierlijke eiwitten en de Omega-3. Dit 

is echter onzin: in het rijke Westen krijgen we gemiddeld al 60% te veel dierlijke eiwitten binnen en veel te weinig plantaardige 

eiwitten. We moeten dus vooral minder vis eten, of – beter nog – geen vis. Dit is vooral waar omdat vis steeds meer gifstoffen blijkt 

te bevatten die in de oceanen gedumpt worden. Hoe vetter de vis, des te meer gifstoffen die vis opneemt.
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