
 

Keuringsdienst van waarde 
in de klas 
Zalmforel 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
De zalmforel klinkt als de overtreffende 
trap van forel. Maar is de zalmforel wel zo 
bijzonder? Deze vis komt niet eens uit de 
zee, en hij is van nature niet oranje maar 
grijs. Wat is de zalmforel voor een ijs en 
waarom is hij zo duur? 
 
Vakgebied 
- Economie 
 
Kernbegrippen 
Prijsvorming, produceren, productieweg, 
verkoopprijs, winst, reclame/marketing, 
vraag en aanbod 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen 
voor de basisvorming: 
-42: inzicht in de eigen omgeving 
-46: arm en rijk 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
Keuringsdienst van waarde in de klas. Op 
de website van Schooltv vind je ook deel 1 
van het tweeluik over superfood.   
 
Antwoorden 
1a 2 en 3 kunnen beiden zalmforel zijn. 2 
is de regenboogforel. b 1 is een zalm 2a 
waar b niet waar c waar 3 A 4 Roze vis 
wordt gezien als een goed en luxe 
product. De kleur maakt eigenlijk geen 
verschil, maar toch ervaren mensen het 
als luxer. 5a Het journalistieke 
programma moet objectieve informatie 
geven en de kijker niet in een bepaalde 
richting sturen. b Eigen antwoord. 6 
Toevoegingen voor houdbaarheid, kleur, 
smaak enz. 

Kijkvragen 
 
 

 

 
 
1a Welk van de bovenstaande vissen is een 
zalmforel? 
b Wat voor een soort zijn de andere 
vissen? 
 
2 Geef aan of de stellingen hieronder waar 
of niet waar zijn.  
a Zalmforel is een kruising van zalm en 
forel. 
b Zalm is van nature roze. 
c Zalmforel is duurder dan gewone zalm. 
 
3 Hoe heet het stofje dat ervoor zorgt de 
zalmforel oranje wordt? 
A B-caroteen 
B Astaxantine  
C Alabastine  
 
4 Zalmforel wordt op een kunstmatige 
manier roze gemaakt. De reden? Dat is 
psychisch, zegt de viskweker. Leg uit wat 
hij daarmee bedoelt.    
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Bioloog Dekkers vindt de zalmforel 
oplichterij.  
a Waarom mag de Keuringsdienst van 
Waarde niet zeggen dat iets oplichterij is? 
b Vind jij de zalmforel oplichterij? Waarom 
wel/niet? 
 
6 Er zijn nog meer voedingsmiddelen die 
worden aangepast zodat ze beter 
verkopen. Noem er drie. (Gebruik voor je 
antwoord eventueel het internet).  
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http://schooltv.ntr.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-zalmforel
http://schooltv.ntr.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-superfood

