Keuringsdienst van Waarde
in de klas
Visolie
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar
VO onderbouw

Kijkvragen
1 Van welke vissoort worden visoliepillen
gemaakt?
A Zalm
B Forel
C Ansjovis

Samengevat
Vis is gezond. Maar als je geen vis lust en
toch gezonde vetzuren binnen wil krijgen,
kun je ook gewoon een pilletje slikken:
visolie. Maar van welke vis worden die
visoliecapsules eigenlijk gemaakt? En is
het echt zo gezond of is het vooral een
hype? De Keuringsdienst reist naar Peru
om antwoord te krijgen op die vragen.

2 Hoeveel vissen heb je nodig voor één
capsule?

Vakgebied
Economie

3 Naast visolie wordt er nog een ander
product van de vissen gemaakt.
a Welk product is dat?
b Waarvoor wordt dat product gebruikt?

Kernbegrippen
Produceren, consumeren, wereldhandel,
productieproces
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de volgende
kerndoelen in het voortgezet onderwijs:
Onderbouw: Mens en maatschappij: 42.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Keuringsdienst van Waarde in de klas’.
Op Schooltv.nl vind je meer afleveringen
over vis, bijvoorbeeld ‘Water bij de vis’.
Antwoorden
1 C 2 30 3a Vismeel 3b Er wordt veevoer
van gemaakt, bijvoorbeeld voor koeien.
4 Het vangen van de vis en het verwerken
tot visolie gebeurt in Peru, het verwerken
van de visolie tot capsules gebeurt in
België. 5 Eigenlijk niet, omdat er
tegenwoordig heel veel geld verdiend
wordt met visolie. 6 Eigen antwoord.

4 In welk land vinden deze stappen in het
productieproces plaats?
Het vangen van de vis.
Het verwerken van de vis
tot visolie.
Het verwerken van de
visolie tot capsules.
Verdiepingsvragen
5 Vroeger werden kleine vissen als rotzooi
gezien waar ze niks mee konden. Visolie
was vroeger dus een restproduct. Is dat nu
nog steeds zo? Leg uit.
6 De pillenfabriek zegt dat pillen beter zijn,
de visboer vindt dat de mensen alleen
echte vis moeten eten. Met wie ben jij het
eens?

© NTR 2016

