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Yu Yuzu 
Er was eens, in een land ver, ver weg, een kleine yuzu-
vrucht genaamd Yu. Yu was een vrolijke en 
nieuwsgierige vrucht, altijd enthousiast om de wereld 
om hem heen te verkennen. Op een dag ontmoette Yu 
tijdens een wandeling een groep vruchten die hij nog 
nooit eerder had gezien. Ze waren rond en mollig, met 
een felrode huid.

"Hallo!" Yu begroette de vruchten. "Wat voor soort fruit 
ben jij?"

"Wij zijn appels!" antwoordden de vruchten. "We zijn 
zoet en sappig, en iedereen eet ons graag!"

Yu was onder de indruk. "Wow, ik wou dat ik net zo 
populair kon zijn als jullie appels," zei hij.

Maar de appels lachten gewoon. "Je bent een yuzu, Yu," 
zeiden ze. "Niemand weet wat dat is!"

Met een verdrietig en een beetje verloren gevoel ging 
Yu op bezoek bij zijn wijze oude vriend, de citroen. 
"Citroen," zei hij, "ik wil net zo populair zijn als de 
appels. Wat moet ik doen?"

De citroen glimlachte en zei: "Yu, je hoeft niet zoals de 
appels te zijn. Je moet gewoon de beste yuzu zijn die 
je kunt zijn. Zie je, je bent uniek en speciaal. Je huid is 
hobbelig en ruw, en het heeft een sterk citrusaroma. En 
als je rijp bent, is je sappige vruchtvlees een combinatie 
van zoet en zuur. Dat is wat jou speciaal maakt, Yu. 
Omarm het en deel het met de wereld!"




Yu was verheugd dit te 
horen en wilde zijn 
unieke eigenschappen 
met de wereld delen. 
Hij reisde van dorp naar 
dorp en vertelde 
iedereen over de 
heerlijke smaak en 
unieke textuur van 
yuzu. Mensen stonden 
versteld van de nieuwe 
vrucht waar ze nog 
nooit van hadden 
gehoord, en al snel had iedereen het over de kleine 
yuzu genaamd Yu.


