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WEEKRECEPTEN 2022 

 
05. Koolhydraat arm: gevulde tomaat uit de oven (2 personen) 
 
Ingrediënten: 
300 gram verse spinazie 
4 vlees tomaten 
75 gram feta 
2 eetlepels pijnboompitten 
4 eetlepels olijfolie 
1 teentje knoflook 
Theelepel oregano 
  
Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 180 graden.  
 
Bak de knoflook en roer de verse spinazie erbij/erdoor in een grote pan, tot deze geslonken is. Laat de 
spinazie heel goed uitlekken. Breng op smaak met een theelepel oregano, versgemalen zwarte peper en 
een snufje zout. 
 
Verhit 2 eetlepels pijnboompitten in een droge koekenpan, totdat ze licht bruin zijn. 
 
Meng het spinazie mengsel met de feta en 1 eetlepel pijnboompitten. 
 
Snijd de kapjes van de vleestomaten. Snijd of schep het waterige gedeelte met zaadjes uit de tomaten. 
Vul de tomaten met het spinazie-feta mengsel en bestrooi met de overige pijnboompitten. 
 
Zet de gevulde tomaten in een ovenschaal. Bak de tomaten ongeveer 15 minuten in de (hete lucht) oven 
(op 160 graden) tot ze goed warm zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eet smakelijk en gezond       
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WEEKRECEPTEN 2022 

 
05. Waarom dit koolhydraat arme gerecht? (“weet wat je eet”) 

 

Beperk je koolhydraten of pas het aan, aan de inspanningen die je verricht op een dag, voor een fit en 
strakker lichaam. 
 
De grootste koolhydraten “gevers” in je voeding zijn brood, pasta, rijst, crackers, aardappelen en 
ontbijtgranen. Koolhydraten zijn voor je lichaam de eerste brandstof bron. 
 
Als je voldoende beweegt, gaat je lichaam deze koolhydraten verbranden. Eet je te veel koolhydraten of 
beweeg je te weinig, dan wordt het opgeslagen als vet. Pas dus je hoeveelheid aan, aan de brandstof die 
je nodig hebt. 
 
Zijn er geen (of weinig) koolhydraten meer in je lichaam, dan zal je lichaam de langer zittende vetten als 
brandstof bron gaan gebruiken. 
 
Minder (beperkt) koolhydraten eten zorgt er ook voor dat er minder hoge pieken en ook minder diepe 
dalen in je bloedsuikerspiegel ontstaan. Je bloedsuikers zijn dus stabieler, wat ook trekgevoelens 
tegengaat. 
 
Door af en toe te kiezen voor een koolhydraat arm (of beperkt) gerecht, kun je merken dat dit prettig is 
voor je lichaam. Je eet lichter en kunt dit ook terugzien op de weegschaal. 
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