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WEEKRECEPTEN 2022 

 
14. Koolhydraat arm gerecht (Jamie Oliver) met spruiten, pistache nootjes, 
granaatappelpitjes en hüttenkäse (2 personen) 
 
Ingrediënten: 
300 gram spruiten 
- 2 tenen knoflook 
- 40 gepelde pistachenoten 
- 4 eetlepels granaatappelpitjes (van 1 granaatappel of koop de pitjes kant een klaar) 
- 4 eetlepels hüttenkäse 
 
Bereiding: 
Maak de spruiten schoon en kook deze beetgaar (niet langer dan 4-5 minuten).  
Giet de spruiten af, laat even afkoelen, uitlekken en snijd deze doormidden.  
Pel in de tussentijd de knoflook en snijd ze in dunne plakjes/stukjes.  
Stamp de pistachenoten (met een vijzel) fijn.  
Snijd een granaatappel doormidden een lepel (of sla) de pitjes er met een lepel uit. Of gebruik  
4 eetlepels kant en klare granaatappelpitjes. 
Leg de spruitjes in een koekenpan (met anti aanbak laag), met het midden gedeelte van de spruit op de 
pan, op hoog vuur en bak ze nog 3 minuten. Schep voorzichtig na 2 minuten om.  
Bak de knoflook in een andere pan in een beetje olijfolie en voeg de spruiten toe en laat nog ongeveer  
1 minuut op het vuur staan.  
Bestrooi met een beetje zout en versgemalen zwarte peper. 
Verdeel de hüttenkäse over de borden, schep de spruitjes erop en de granaatappelpitjes en pistache 
nootjes erover. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eet smakelijk en gezond       
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WEEKRECEPTEN 2022 

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

 

Het is een gerecht dat past om op een gezond gewicht te komen. Als je de inname van koolhydraten 
beperkt zal je lichaam bij voldoende beweging, de benodigde brandstof ook uit (opgeslagen) vetten 
kunnen halen. 
 
Spruiten 
Daarbij zijn de spruiten zeer voedzaam (goede voedingsstoffen) en is het een detox groente (reiniging). 
Ze passen heel goed in een eetpatroon voor een strakker & slanker lichaam. 
Spruiten bevatten heel veel vitamine C en vitamine A, B1, B2, B3, B6, B11 en vitamine E. 
Spruiten bevatten veel goede mineralen; kalium, ijzer, fosfor, mangaan, magnesium en calcium. 
Spruiten zijn een goede bron van eiwitten en van vezels. 
 
Hüttenkäse 
De hüttenkäse bevat aanzienlijk minder vet dan normale kaas, bevat veel eiwitten (bouwstenen voor 
onze spieren) en geeft veel calcium (goed voor onze botten). 
 
Granaatappel 
Granaatappels bevatten veel kalium en vitamine C. Bovendien bevatten ze veel polyfenolen, dit zijn ook 
krachtige antioxidanten. 
Hierdoor kunnen de pitjes meehelpen om ontstekingen te remmen, de bloeddruk te verlagen, zorgen 
voor een mooie huid en overgangskwalen (opvliegers) verminderen. 
De antioxiderende werking die granaatappelpitjes hebben kunnen ook bijdragen dat cholesterol in de 
aderen minder kan blijven plakken. Je aderen worden van binnen uit gereinigd. Tevens voorkomt het 
dat de vaatwanden kunnen verharden, dus goed tegen hart- en vaatziekten. 

https://jacquelinevandijk.nl/

