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WEEKRECEPTEN 2022 

 
13. Spinazie avocado soep (2 personen) 
 
Ingrediënten: 
300 gram verse spinazie 
1 avocado 
Groentebouillonblokjes 
1 ei 
Verse munt 
 
Bereiding: 
Kook een ei (hardgekookt). 
Breng 150 ml water met een beetje zout in een grote soeppan aan de kook.  
Voeg de spinazie toe. Doe de deksel op de pan en schep de spinazie regelmatig om totdat het slinkt. 
Maak een avocado schoon en voeg plakken/stukken avocado bij de spinazie.  
Voeg 750 ml bouillon toe (gekookt water met 1,5 groentebouillon blokje).  
Laat het geheel nog 5 minuten op laag vuur door koken. 
Pureer tot soep en garneer de soep op je bord/kom met verse munt blaadjes en leg het ei in het 
midden. 
 
Binnen 10 minuten heb je een voedzame gezonde lunch met goede voedingsstoffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eet smakelijk en gezond       
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WEEKRECEPTEN 2022 

 
13. Waarom deze spinazie avocado soep (“weet wat je eet”) 

 

Spinazie 
Spinazie is een supergezonde groente, het zit vol met gezonde vitaminen en mineralen. 
 
Spinazie bevat veel ijzer en dit is belangrijk voor: 

1. de vorming van hemoglobine. Hemoglobine speelt een cruciale rol in ons lichaam. Het is 
verantwoordelijk voor het transport van zuurstof door het bloed; 

2. ondersteuning van het immuunsysteem; 
3. onze energie voorziening op peil te houden (vermindering vermoeidheid en tegengaan 

bloedarmoede); 
4. de aanmaak van enzymen voor de stofwisseling. 

 
Avocado 
Avocado’s hebben veel meer dan het meeste andere fruit olie in zich. Dat olievet bestaat hoofdzakelijk 
uit gezonde, enkelvoudige, onverzadigde vetten. 
 
Avocado’s zijn erg voedzaam (veel vitamine B, C, E en K, foliumzuur, magnesium, kalium, koper en 
mangaan). Daardoor ontstaat na het eten al snel een verzadigd gevoel, waardoor je behoefte aan 
minder gezond eten (“lekkere trek”) in de uren daarna niet komt. 
 
Avocado is rijk aan vezels die een positief effect hebben op ons spijsverteringsorgaan en daarbij ook 
kunnen bijdragen aan gewichtsverlies of om op een gezond gewicht te blijven. 
 
Vezels zorgen ook voor een goede balans in de bloedsuikerspiegel, waardoor pieken en dalen 
voorkomen worden en dus ook “de drang/ de trek” om iets (zoets) te eten. 
 
Munt 
Vergeet de verse munt niet. 
Verse munt heeft namelijk ook veel positieve gezondheidseffecten: 

1. De munt heeft/geeft vooral een goede werking op/voor de darmen en maag; 
2. Het bevordert de werking van de speekselklier. Op deze manier worden enzymen geactiveerd die 

de spijsvertering bevorderen; 
3. Ook zorgt het voor afvoer van darmgassen en gaat misselijkheid of “een vol gevoel” tegen. 
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