
 

Keuringsdienst van Waarde 
in de klas 
Water bij de vis 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Pangasius (of pangafilet) is een populair 
stukje vis. Maar panga bestaat niet alleen 
uit vis. Op de verpakking staat namelijk 
dat er water aan is toegevoegd. De 
Keuringsdienst van Waarde vraagt zich af 
waar dat goed voor is en ontdekt dat dat 
vooral met de portemonnee van de 
producenten te maken heeft. 
 
Vakgebied 
Economie 
 
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 nog meer 
afleveringen over vis, bijvoorbeeld over de 
‘Zalmforel’. 
 
Antwoorden 
1 C 2 B 3 Om te voorkomen dat de 
bevroren vis uitdroogt en om de smaak te 
verbeteren. 4 D 5 Omdat water veel 
goedkoper is dan vis. Door water toe te 
voegen wordt de vis zwaarder en dus 
duurder. Daarom kan de vis voor meer 
geld verkocht worden dan hij eigenlijk 
waard is. 6 Omdat er zoveel water in zit is 
het net een ijslolly. 7 Eigen antwoord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Pangasius is een kweekvis. Wat is dat? 
A Een riviervis in gekweekt water 
B Een zeevis in gekweekt water 
C Een vis in een gesloten leefgebied 
 

 
 
2 Hoeveel procent water zit er volgens de 
supermarkt in pangasiusfilet? 
A 5%   C 20% 
B 10%  D 30% 
 
3 Behalve de prijs zijn er nog andere 
redenen waarom er water aan vis wordt 
toegevoegd. Welke twee redenen noemt de 
visimporteur? 
 
4 Hoeveel procent water ondekt de 
Keuringsdienst dat er minstens in de 
pangasiusfilet zit?  
A 5%   C 20% 
B 10%  D 30% 
 
5 Waarom verdienen handelaren meer geld 
als er water in de vis zit? 
 
Verdiepingsvragen 
 
6 Leg de volgende uitspraak uit: 
‘Pangasiusfilet uit de vriezer is een ijslolly 
in de vorm van een vis.’  
 
7 Vind jij het toevoegen van water bij de 
vis eerlijke of oneerlijke handel? Leg je 
antwoord uit. 
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