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WEEKRECEPTEN 2022 

 
19. Salade Spinazie geitenkaas (1 persoon) 
 
Ingrediënten: 
2 handen (baby) spinazie 
2 plakjes geitenkaas 
10 zwarte olijven (doormidden gesneden) 
Een handje walnoten 
Olijfolie 
Balsamico azijn  
Honing 
Zout en (gemalen) zwarte peper 
 
Bereiding: 
Leg 2 handen (baby) spinazie op een bord.  
Bak 2 plakken geitenkaas in een droge koekenpan tot deze lichtbruin en zacht zijn. Draai af en toe om 
met een spatel. 
Besprenkel de spinazie met een eetlepel olijfolie en een scheutje balsamico azijn.  
Strooi er een beetje zout en versgemalen zwarte peper overheen.  
Voeg de olijven en walnoten toe.  
Leg als laatste de plakken gebakken geitenkaas op de sla en druppel er honing overheen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eet smakelijk en gezond       
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WEEKRECEPTEN 2022 

 
19. Waarom deze spinazie geitenkaas salade (“weet wat je eet”) 

 

Het is een lekkere gezonde lunch, maar je kunt het bijvoorbeeld ook gebruiken als avondeten met een 
stukje vlees/vis of kip. 
 
Geitenkaas 
Geitenkaas bevat veel vitamines, onder andere vitamine A, B1, B6, B12 en D. 
Vitamine B1 is nodig voor de energievoorziening van het lichaam, voor een goede werking van de 
hartspier en het zenuwstelsel. 
Vitamine B6 is nodig voor een goede weerstand en de spijsvertering. Daarnaast speelt het een rol bij de 
vorming van rode bloedcellen. Ook zorgt vitamine B6 voor de energievoorziening én voor een goede 
werking van het zenuwstelsel. 
Vitamine D is nodig voor stevige botten en tanden en daarnaast speelt vitamine D een rol bij een goede 
werking van de spieren en het immuunsysteem. 
Geitenkaas is dus goed voor het lichaam, maar “met mate”. Geitenkaas bevat namelijk net als kaas van 
koeienmelk verzadigde vetten. Verzadigd vet verhoogt het LDL-cholesterolgehalte in je bloed. Ook voor 
geitenkaas geldt dat de magere varianten 20+ en 30+ de voorkeur hebben. Verse zachte geitenkaas 
bevat ook minder verzadigd vet. Geitenkaas is vrij vet, maar wel lichter verteerbaar dan gewone kaas. 
 
Olijven 
Olijven bevatten weinig calorieën en geven veel voedingsstoffen aan ons lichaam. 
Olijven zijn goed voor ons het hart, ze bevatten veel anti-oxidanten (vertragen het verouderingsproces) 
en geven vitamine E, D, vitamine B1 en B2 plus de mineralen natrium, kalium, calcium en ijzer. 
De olijfolie in olijven helpt je maag, lever en gal te beschermen en beter te laten functioneren. Ze 
verkleinen de kans op reumatische artritis en osteoporose en van olijven wordt beweerd dat ze een 
pijnstillende werking hebben. 
 
Walnoten 
Walnoten behoren tot het krachtvoer voor ons denkvermogen. Walnoten bevatten namelijk van alle 
noten de meeste omega 3 vetzuren. En dat zijn bouwstenen van hersenen. 
Verder bevatten walnoten nog veel meer goede stoffen zoals vezels, anti-oxidanten, plantaardig eiwit, 
B-vitamines, vitamine E en verschillende mineralen. 
De vezels en eiwitten zorgen voor een lang verzadigd gevoel, het houdt trek tegen omdat de 
suikerspiegel stabiel blijft. Hierdoor is een handje walnoten per dag aan te raden, ook als je wilt afvallen 
of om op gewicht te willen blijven. 
 
Spinazie 
De verse spinazie (sla) geeft onder andere ijzer, goed voor de aanmaak van rode bloedcellen en voor ons 
immuunsysteem èn voor de productie van energie in onze cellen. 
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