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WEEKRECEPTEN 2022 

 
21. Aubergine met Griekse yoghurt en granaatappelpitjes (1 persoon) 
 
Ingrediënten: 
1 aubergine 
4 eetlepels granaatappelpitjes 
6 eetlepels Griekse yoghurt 
1 eetlepel honing 
1 eetlepel citroensap 
Verse munt 
Komijn 
Kaneel 
Olijfolie 
Zout en peper 
 
Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 180 graden.  
Snijd de aubergine doormidden. Snijd een klein stukje, in het vruchtvlees met een scherp mes, in de 
lengte en breedte, zodat er ruitjes ontstaan.  
Leg ze in een ovenschaal en bestrijk met een heel klein beetje olijfolie.  
Bestrooi met een snufje komijn, kaneel, peper en zout.  
Bak ze ongeveer 40 minuten met de bovenzijde naar boven. 
Meng de 6 eetlepels Griekse yoghurt met een eetlepel citroensap en een eetlepel honing.  
Haal de aubergines uit de oven en bestrijk de bovenzijden met het yoghurt mengsel. 
Bestrooi met de granaatappelpitjes, een paar blaadjes munt (klein gesneden) en eventueel met een 
extra snufje kaneel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eet smakelijk en gezond       
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WEEKRECEPTEN 2022 

 
21. Waarom deze aubergines (“weet wat je eet”) 

 

Aubergine 
De aubergine is gezond en lekker. De vezels in de aubergine zorgen voor een goede spijsvertering. Ze 
zorgen ook voor een langdurig “volle maag” gevoel en voorkomen op die manier een overmatige 
calorie-inname en zin om te snacken later op de dag of in de avond. 
 
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, te zorgen 
voor een mooie huid en om overgangskwalen (opvliegers) verminderen. 
De antioxiderende werking die granaatappelpitjes hebben kunnen ook bijdragen dat cholesterol in de 
aderen minder kan blijven plakken. Je aderen worden zo van binnen uit gereinigd. Tevens voorkomt het 
dat de vaatwanden gaan verharden, dus goed tegen hart- en vaatziekten. 
 
Kaneel 
Kaneel is een superfood. Dankzij het aanwezige chroom heeft het een stabiliserende werking op je 
bloedsuikerspiegel. 
Ook helpt het bij schimmelinfecties, voorkomt het bacteriële groei en vermindert het 
ontstekingsreacties in je lichaam. 
Andere voordelen van kaneel zijn dat het verstopping tegengaat, je bloed circulatie verbetert en het 
verbetert je spijsvertering. 
Het is ook nog eens een goede bron van ijzer, calcium, magnesium, mangaan, kalium, zink en vitaminen 
A, B1, B2 en C. 
(NB bij zwangerschap met mate gebruiken) 
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