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WEEKRECEPTEN 2022 

 
18. Kabeljauw ovenschotel (2 personen) 
 
Ingrediënten: 
2 kabeljauw van ongeveer 150 gram per stuk 
1 citroen 
10 cherrytomaten (doormidden gesneden) 
10 zwarte of groene olijven (klein gesneden) 
1 eetlepel kappertjes 
1 eetlepel verse oregano (alleen de blaadjes en klein gesneden) 
150 gram tomato frito tomatensaus met ui 
(eventueel) een scheutje droge witte wijn 
 
Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 200 graden.  
Kruid beide kanten van de kabeljauw met zout en peper.  
Besprenkel een ovenschaal met een beetje olijfolie en leg de kabeljauw naast elkaar. 
Besprenkel sap van een halve citroen over de kabeljauw.  
Voeg de tomaat stukjes, de kappertjes, oregano, olijven en de tomato frito tomatensaus (eventueel met 
een scheutje witte wijn) ook over de kabeljauw, met extra zwarte peper naar smaak.  
Bak de vis in ongeveer 25 minuten op 180 graden gaar en zacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eet smakelijk en gezond       
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WEEKRECEPTEN 2022 

 
18. Waarom deze Kabeljauw ovenschotel (“weet wat je eet”) 

 

Het is een lekker koolhydraat arme maaltijd. Voedzaam en gezond en het past goed in deze mei 
challenge om op gezond gewicht te komen of te blijven. 
 
Kabeljauw 
De kabeljauw beschikt over een aantal zeer goede mineralen zoals jodium en selenium. Selenium 
beschermt rode bloedlichaampjes en cellen tegen beschadiging. Rode bloedcellen zijn nodig om 
zuurstof in je bloed te vervoeren. 
Bovendien zitten er belangrijke vitaminen als vitamine B3 en B12 in kabeljauw. 
Vitamine B12 speelt een belangrijke rol bij de aanmaak van (rode) bloedlichaampjes en zenuwcellen. 
Kabeljauw is een magere vissoort, het geeft weinig calorieën. 
Het is een eiwitrijke vis en dat is goed voor onze spieren! 
 
Tomaten 
De tomaten in het gerecht zijn ook gezond en voedzaam. 
Regelmatig tomaat eten draagt bij aan een gezond hart en vaatstelsel. Tomaten zijn namelijk rijk aan 
kalium; een mineraal dat een bloeddrukverlagende werking heeft.  
Tomaten zijn rijk aan anti-oxidanten, deze zijn nodig om schadelijke stoffen in ons lichaam aan te 
pakken. 
Tomaten zijn een goede bron van vitamine C. Deze vitamine is belangrijk voor een goed functionerend 
immuunsysteem. 
Tomaten bevatten veel vocht en vezels, deze zijn nodig voor een goede maag/darmwerking en om 
obstipatie te voorkomen. 
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