
Mäso, ryby, vegetariánske jedlá 

Začnite s 15 gramami (mäsa), 20 gramami (rýb) (= 1 polievková lyžica). 
Mäso: 2 x týždenne kuracie, morčacie, 2 x týždenne chudé hovädzie, 
teľacie alebo  bravčové/konské mäso.
Ryba: 1 – 2 x týždenne. Striedajte mastné a chudé ryby.

Polovicou vajíčka môžete nahradiť porciu mäsa. Maximálne 1 
vajíčko týždenne. 

1 x týždenne strukoviny (napríklad šošovica alebo cícer) alebo 
rastlinné náhrady (napríklad tofu alebo Quorn). 
• Spolu so zeleninou uvarte alebo pripravte na pare mäso alebo 

rybu.  Vajíčko varte 10 minút. 
• Nadrobno nakrájajte. 
• Pridajte polievkovú lyžicu zmäknutého rastlinného margarínu 

alebo rastlinného oleja. 
• Nepridávajte žiadnu soľ. 

Ďalšie informácie nájdete na stránke 
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.

Meer info op kindengezin.be
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