
Et!ket
Voorbeeld

Handgefileerd
Rijk aan Omega 3 vetzuren

Maatjesharing
Inhoud: 2 stuks met uitjes

per 100g: 810 kJ/194 kcal
% van referentie-inname van een gemiddelde volwassene 
(8400 kJ/ 2000 kcal)

1 maatjesharing (65 g) bevat:

    Jansen B.V.
  Postbus 625 2345 LM
Hoofddorp, Nederland

L11478336

1 2 3 4 5 6 7 8

   Ingrediënten: Haring (vis), 
zout, ui

  Vangstgebied: FAO 27 Noord
 Oostelijk deel Atlantische oceaan
(m.u.v. Oostzee)

Dit product is volgens de milieu-
 normen voor duurzame visserij
  van de MSC gevangen.
    SGS-NL-MSC-C-0000

Verpakt onder beschermende
   atmosfeer

Gekoeld bewaren bij
   +2 ºC tot +7 ºC

Ingevroren op:
   01-06-12

Te gebruiken tot:
   01-05-2013

Energie

Vet
8,6 g

526 kJ
126 kcal

6% 12%

Verz. vet Suikers Zout
2,0 g 0,3 g 1,25 g

10% <1% 20%

NL
1234
EG

Gemiddelde voedingswaarden

waarvan
verzadigd vet 3,0 g 2,0 g
enkelvoudig onverz. vet 5,1 g 3,3 g
meervoudig onverz. vet 1,8 g 1,2 g

waarvan
suikers 0,4 g 0,3 g
polyolen 0 g 0 g
zetmeel 0 g 0 g
Vezels 1,6 g 1,0 g
Eiwitten 18,5 g 12,0 g

Koolhydraten 0,5 g 0,3 g

waarvan EPA + DHA 1080 mg 700 mg

Verpakking bevat 2 stuks maatjesharing (2 porties)
1 portie is 65 g

Omega 3 vetzuren totaal 1,5 g 0,98 g

Vet 13,3 g 8,6 g

 Per 100 g 1 portie (65g)
Energie 810kJ/194 kcal 526kJ/126 kcal

Zout 1,95 g 1,25 g

Weetjes over de kroket!
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THEMA 5.3 LES 1
Lekkere snack

WEET WAT jE EET
Wat jij eet en drinkt heeft soms al een 
heel lange reis achter de rug. Veel van 
de ingrediënten in ons eten en drinken 
hebben een verre herkomst. Dat wil 
zeggen: het komt uit een land hier ver 
vandaan. 
Heb jij vanochtend toevallig een 
boterham gegeten? Zoals je weet wordt 
brood gemaakt van meel en meel wordt 
gemaakt van graan. Maar weet jij ook 
waar dat graan vandaan komt? Soms uit 
Nederland, maar vaker uit Europa of zelfs 
Rusland of Amerika. 
Veel van wat we eten en drinken komt 
uit een fabriek. Maar de grondstoffen 
waarvan ons voedsel gemaakt is, zijn 
geproduceerd door boeren.
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Is de kroket jouw favoriete snack, of heb je liever een frikandel? Tot 

1996 was de kroket de populairste hap bij de snackbar. Daarna werd 

het de frikandel. Meer weetjes over kroketten vind je hieronder…

Wil jij weten wat er in jouw eten zit? Kijk jij wel eens op de achterkant 

van een pak of pot? Daar staan de dingen genoemd die erin zitten. 

Meestal is het een lijstje onbegrijpelijke woorden. Wat betekenen die 

woorden eigenlijk? Hieronder vind je iets meer uitleg over zo’n etiket.

De grootste kroket 

ter wereld werd 

gemaakt in Amsterdam 

en was 1 meter 30. Dat 

is dus ongeveer jouw 

lengte! Een gewone 

kroket is 10,5 centimeter 

lang en 3 centimeter dik.

Meestal zit er vlees in 

een kroket. Maar ze 

kunnen ook gevuld 

worden met garnalen, 

aardappels, rijst, 

kaas of groente.

De eerste kroket werd gemaakt in Frankrijk door de kok 

van de koning. Deze ‘croquette’ had de vorm van een ei.

We eten in Nederland per jaar 300 miljoen 

kroketten. Dat zijn gemiddeld 25 kroketten 

per volwassene. Haal jij dat ook?

Negen van de tien Nederlanders 

die in het buitenland wonen 

missen de echte Nederlandse 

vleeskroket, zeggen ze.

Op het etiket van 

etenswaren staat 

altijd wat het is. 

Noem je een merk, 

dan moet er ook 

bijstaan om wat 

voor eten het gaat.

Bij vlees en vis 

moeten fabrikanten 

melden waar het 

vandaan komt.

Hier staat hoeveel energie er in het product zit. 

Zo kun je het vergelijken met ander voedsel. 

Hier kun je 

lezen hoeveel 

voedingsstoffen 

er in één portie 

haring zitten. Je 

kunt kijken wat 

je per dag nodig 

hebt en hoeveel 

van die stoffen er 

in maatjesharing 

zitten. 

Dit is een keurmerk voor 

duurzaam gevangen vis. 

Dat betekent dat er zo 

gevist is dat er nog steeds 

haring overblijft in zee.

Jaap ter Naam at in 1998 

68 kroketten in een 

uur! Dat was goed genoeg 

voor een wereldrecord.

In Japan zijn ze dol op de 

Korokke. Dit is gemaakt 

van fijngesneden vlees en 

groente met aardappelpuree 

erdoor. De Korokke krijgt een 

knapperig korstje en de vorm 

van een nasischijf.

Wel zit er in een kwart van de kroketten paardenvlees. 

Dat is namelijk goedkoper dan andere soorten vlees. 

Paardenvlees is een beetje taaier dan rundvlees.

Ze zeggen soms dat er rare 

dingen in kroketten gaan 

zoals uiers van koeien 

of dierenogen. Dat is 

niet waar. Slachtafval mag 

hiervoor in Nederland niet 

gebruikt worden.

Hier zie je dat de 

vis is ingevroren  

en wanneer. 

Hier zie je tot 

hoe lang je de 

haring kunt 

bewaren. De 

verpakking 

moet dan wel 

dicht blijven.

De haring is zo 

verpakt dat hij  

langer bewaard  

kan worden.

Hier staat hoe 

je de haring 

het beste kunt 

bewaren.

Bij het woord 

ingrediënten staat 

waar het product van 

is gemaakt. Het meest 

gebruikte ingrediënt 

staat vooraan. Zo kun 

je dus zien wat er 

allemaal in zit.


