
Mish, peshk, vegjetarian 

Filloni me 15 gram (mish), 20 gram (peshk) (= 1 lugë gjelle). 
Mish: 2 herë në javë mish pule, gjeldeti, 2 herë në javë mish viçi pa 
dhjamë, mish viçi ose derri/kali.
Peshk: 1-2 herë në javë. Alternoni mes peshkut të yndyrshëm dhe 
atij pa dhjamë.

Gjysma e vezës mund të zëvendësojë një porcion mishi. 
Maksimumi 1 vezë në javë. 

1 herë në javë bishtajore (të tilla si thjerrëzat ose qiqrat) ose 
zëvendësues me bazë bimore (si tofu ose Quorn). 

• Gatuani ose ziejini mishin ose peshkun në avull së bashku me
perimet.  Ziejeni një vezë për 10 minuta.

• Priteni imët.
• Shtoni një lugë margarinë të butë bimore

ose vaj bimor.
• Mos shtoni kripë.

Më shumë informacion mund të gjeni në 
kindengezin.be

Vlees, vis, vegetarisch

Start met 15 gram (vlees), 20 gram (vis) (= 1 eetlepel). 
Vlees: 2x per week kip, kalkoen, 2x per week mager runds-, kalfs- of 
varkens- paardenvlees.
Vis: 1 à 2 x per week. Wissel vette en halfvette vis af.   

Een half ei kan een vleesportie vervangen. Maximum 1 ei per week. 

1 x per week peulvruchten (zoals linzen of kikkererwten) of 
plantaardige vervangproducten (zoals tofu of quorn).  

• Kook of stoom vlees of vis mee met de groenten. Kook een ei 10
minuten.

• Maak fijn.
• Voeg een eetlepel zachte plantaardige margarine of plantaardige

olie toe.

• Voeg geen zout toe.
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