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et het kopen van makreel heb je al een goede stap gezet. Het eten van
deze ‘zebravis’ uit de Noordzee past namelijk perfect in een gezond
dieet. De vette vissoorten, zoals makreel, worden beschouwd als de
gezondste. Waarom? Dat lees je in dit boekje. Makreel is op vele manieren
te bereiden, voor iedereen en voor elk moment. Blader snel verder en laat je
inspireren door de verrassende recepten!
Kijk voor meer visvariatie op

visrecepten.nl of check onze
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Romige spaghetti
met prei, spekjes
en makreel
Lunch- of hoofdgerecht voor 4 personen

Ingrediënten

Bereidingswijze

• 4 dubbele of 8 enkele

1	Kook de spaghetti in ruim water met zout volgens

makreelfilets met vel

de aanwijzingen op de verpakking beetgaar. Verhit

(totaal ca. 500 g)

in een hapjespan 2 el olijfolie. Bak de spekblokjes

• 300 g spaghetti

met de sjalot 3 min. Voeg de prei toe en bak in

• 4 el olijfolie

4 min. beetgaar.

• 150 g gerookt spek, in
blokjes

2	Schenk de wijn bij de prei. Roer de crème fraîche
erdoor en verwarm nog 2 min. Verhit intussen in

• 2 sjalotten, fijngesnipperd

een koekenpan de laatste 2 el olijfolie. Bestrooi

• 500 g prei, in ringen

de makreelfilets met zout en peper en bak ze in

• 100 ml droge witte wijn
• 1 beker crème fraîche
(200 g)
• 2 el peterselie, fijngehakt

2-3 min. per kant bruin en net gaar.
3	Giet de spaghetti af en meng door de prei. Breng op
smaak met zout en peper. Verdeel de spaghetti over
4 borden. Leg er de makreelfilets bij en bestrooi met
de peterselie.
Bereiding: 20 minuten
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Vervang de prei door spinazie

Per persoon: 3695 kJ / 880 kcal / 38 g eiwit, 50 g vet,

of doperwten

62 g koolhydraten

Recept gemaakt of heb je een variatietip? Deel jouw foto
met ons op Facebook.com/visrecepten o.v.v. #makreel
Meer recepten? Zie Visrecepten.nl
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Witlofschotel
met Makreel
Hoofdgerecht voor 4 personen

Ingrediënten

Bereidingswijze

•5
 00 g verse makreelfilets

1	Verwarm de oven voor tot 200 ºC. Halveer de witlof

•8
 00 g witlof

in de lengte. Verhit in een koekenpan de olijfolie.

•2
 el olijfolie

2	Bak de witlof in 8 min. beetgaar. Leg de witlof op de

•2
 00 ml slagroom
• 1 25 g geraspte belegen
kaas

•2
 tl gedroogde
provençaalse kruiden

bolle kant in een ingevette ovenschaal (inhoud 2 l).
3	Leg de makreelfilets op de witlof. Bestrooi ze met
zout en peper naar smaak. Meng de slagroom met
de kaas, de kruiden en peper naar smaak.
4	Schenk het room-kaasmengsel over de
makreelfilets. Bak de witlofschotel in de
voorverwarmde oven in 20-25 min. goudbruin
en gaar.
Bereiding: 20 - 30 min.
Per persoon: 795 kCal / 3340 kJ

Vervang voor een
slankere ovenschotel de
slagroom door kookroom
light (flesje 250 ml).
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Recept gemaakt of heb je een variatietip? Deel jouw foto
met ons op Facebook.com/visrecepten o.v.v. #makreel
Meer recepten? Zie Visrecepten.nl

Wist je dit?

Voor de
allerkleinsten

Duurzame vis:

lekkere vis

O

H

oe gaat het met de makreel
en andere vissoorten in onze
Noordzee?”. Een terechte
vraag, want niemand wil

Gelukkig hoeven we ons hier geen zorgen
om te maken: het ICES (de internationale
organisatie voor visbiologen) concludeert
dat het goed gaat met de visbestanden
in de Noordzee. Visserijen in Nederland,
maar ook daarbuiten, doen er dan ook
alles aan om de visbestanden op peil te
houden en het zeemilieu te beschermen.
Zowel de vissector als MSC zijn er van
overtuigd dat duurzaam vissen hiervoor
de oplossing is. Via het MSC certificerings- en ecolabellingprogramma probeert
men de visbestanden op peil te houden en
wereldwijd verbeteringen aan te dragen
voor behoud van het leven in zee. Het
blauwe MSC keurmerk maakt het voor
iedereen inzichtelijk welke vissoorten
duurzaam zijn gevangen. Kijk uit naar het
MSC logo op de makreelverpakking in de
supermarkt of visspeciaalzaak. Zo weet je
zeker dat je onbezorgd kunt genieten van
een vis die op een verantwoorde manier
wordt gevangen. Een duurzame vis is een
lekkere vis voor jou en vele generaties na
jou.

Omega 3 weetje:

Omega-3 vetten zijn essentieel. Dit betekent
dat het lichaam ze zelf niet aanmaakt maar
via de voeding opgenomen moeten worden.
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belangrijk voor het lichaam, in alle drie
de varianten ALA, DHA en EPA. Bij de
allerkleinsten, ongeboren kinderen
en baby’s, helpt het met name bij de

zwanger bent doe je er dus goed aan voldoende van

leeggevist. Steeds meer consumenten
duurzaamheid van de vis die ze eten.

Omega-3 vetzuren zijn heel erg

Omega 3,
goed voor
wie?

ontwikkeling van de hersenen en het netvlies. Als je

er debet aan zijn dat de zeeën worden
willen informatie over de herkomst en

Wist je dit?

Hartstikke
gezond!

De vetzuren die in vette vis
zoals makreel zitten zijn goed
voor je. Hoe gezond ze voor
je zijn blijkt uit onderzoek
waarbij is aangetoond dat een
portie vette vis per week de
kans om te overlijden aan een
hartziekte verlaagt. Omega-3
is daarnaast ook goed voor:
1. G
 ezondere hersenen
(zowel sneller herstel
als minder kans op
herseninfarcten)
2. Lagere bloeddruk
3. Het tegengaan van
depressies *
4. Het tegengaan van
dementie*

deze vetzuren binnen te krijgen, zodat je dit over kunt
dragen aan je ongeboren baby. Ook als je al bevallen bent
kun je hiermee gerust doorgaan, want ook als moeder
blijf je de omega-3 doorgeven via de moedermelk.
Ook voor grotere kinderen is de inname van Omega-3
van belang. Volgens sommige onderzoeken zou
Omega-3 naast zorgen voor de ontwikkeling van de
hersenen ook bijdragen aan beter leergedrag.

Omega 3 weetje:

Vissen maken deze stoffen niet zelf aan,
maar halen ze uit algen.
Bron: De Gezondheidsraad

D

iëtiste & foodexpert Lenny
Versteegden is overtuigd
van de positieve effecten van
Omega-3 vetzuren uit vette vis.
Zij adviseert haar cliënten om

1x per week een vette vis zoals makreel te eten.
‘Is vette vis goed voor je?’ Deze vraag krijg ik
wel vaker als diëtiste.”’ zegt Lenny.
’Het antwoord is kort en krachtig: ‘JA! Vette vis
zoals makreel bevat gezonde vetten. Grofweg
kun je zeggen dat verzadigde vetten niet goed
voor je zijn, en de meeste onverzadigde vetten
wel. Omega 3 – vetzuren zijn meervoudig
onverzadigde vetzuren, gezonde vetten. Zij
beschermen tegen hart- en vaatziekten en
passen in een gezond eetpatroon.’
‘Net als De Gezondheidsraad adviseer ik
om 200 mg omega-3 per dag binnen te
krijgen. Om aan deze aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid (ADH) te komen, hoef je maar
1x in de week makreel te eten!’ Een snelle en

*aanvullend onderzoek nodig.

hele lekkere manier om goed met je voeding
bezig te zijn.
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Makreelquiche
met paprika
Lunch- of hoofdgerecht voor 4 personen

Ingrediënten

Bereidingswijze

• 1 gerookte makreel

1	Verwarm de oven voor tot 200 ºC. Bekleed een

(ca. 400 g)
• 6 plakjes bladerdeeg
(diepvries), ontdooid

ingevette quiche- of taartvorm met de deegplakjes.
2 	Verhit in een koekenpan de olijfolie. Bak de
paprikareepjes 5 min. Maak intussen de makreel

• 2 el olijfolie

schoon en verdeel in stukjes. Klop de eieren los met

• 3 paprika’s naar keuze,

de slagroom, de kaas, de tijm en zout en peper naar

in reepjes
• 4 eieren

smaak.
3 	Verdeel de helft van de paprika en de makreel

• 150 ml slagroom

op de deegbodem. Schenk er de helft van het

• 150 g geraspte

ei-kaasmengsel over. Verdeel er de rest van de

jongbelegen kaas
• 2 el verse tijmblaadjes

paprika en de makreel over. Schenk tenslotte de
rest van het ei-kaasmengsel erover.
4 	Bak de quiche in de voorverwarmde oven in
35-40 min. goudbruin en gaar. Lekker met een
frisse bladsalade.
Bereiding: 20 minuten | Oven: 35-40 minuten

Neem voor een slankere
quiche deeg voor hartige
taart (diepvries) of filodeeg,

Per persoon: 3740 kJ / 890 kcal / 35 g eiwit, 70 g vet,
30 g koolhydraten

vervang de slagroom door
kookroom light en gebruik de
helft van de kaas.
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Recept gemaakt of heb je een variatietip? Deel jouw foto
met ons op Facebook.com/visrecepten o.v.v. #makreel
Meer recepten? Zie Visrecepten.nl
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Frisse
makreelburger
Lunch - of hoofdgerecht voor 4 personen

Ingrediënten

Bereidingswijze

• 4 makreelfilets

1	Snijd of schaaf de komkommer in dunne plakjes.

• 1 komkommer

Klop een dressing van de yoghurt, de mayonaise, de

• 4 el volle yoghurt

dille en zout en peper naar smaak. Meng de dressing

• 1 el mayonaise

met de komkommer.

• 1 tl gedroogde dille

2 	Dep de makreelfilets droog met keukenpapier

• 2 el olijfolie

en bestrooi ze met zout en peper. Verhit in een

• 4 witte vloerbollen

koekenpan de olijfolie. Bak de makreelfilets in 2-3

• 1 rode ui, in ringen

min. per kant bruin en net gaar.

• 4 blaadjes kropsla

3 	Snijd de bollen open. Beleg de onderste helft van de
broodjes met de sla, de uiringen, de makreelfilet en
de komkommersalade. Leg de bovenste helften erop
en steek er eventueel een prikker door.
Bereiding: 25 minuten

Vervang voor een Griekse

Per persoon: 2310 kJ / 550 kcal / 23 g eiwit, 38 g vet,

burger de kropsla

29 g koolhydraten

door ijsbergsla en de
komkommersalade door
tzatziki. Geef er een
tomatensalade met zwarte
olijven bij.

12

Recept gemaakt of heb je een variatietip? Deel jouw foto
met ons op Facebook.com/visrecepten o.v.v. #makreel
Meer recepten? Zie Visrecepten.nl

Makreeltosti
met mozzarella
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Ontbijt, brunch – of lunchgerecht voor
4 personen

Ingrediënten

Bereidingswijze

• 2 blikjes gerookte

1	Besmeer het brood met de pesto. Beleg

makreelfilets in

4 sneden brood met de tomaat en de

zonnebloemolie (à 145 g)

uitgelekte makreelfilets. Leg de mozzarella

• 8 sneden wit casinobrood

op de makreelfilets en dek af met de

• 2 el groene pesto

andere 4 sneden brood.

• 2 tomaten, in plakjes
• 2 bollen mozzarella
(à 125 g), in plakjes

2	Bak de tosti’s in een tostiapparaat of
koekenpan met een beetje olie goudbruin.
Lekker met een kleine rucolasalade met
kerstomaatjes.
Bereiding: 20 minuten
Per persoon: 2415 kJ / 575 kcal / 32 g eiwit,
33 g vet, 38 g koolhydraten

Vervang de pesto ook eens
door tomatentapenade en de
mozzarella door plakjes jonge
kaas.
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Recept gemaakt of heb je een variatietip? Deel jouw foto
met ons op Facebook.com/visrecepten o.v.v. #makreel
Meer recepten? Zie Visrecepten.nl
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