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WEEKRECEPTEN 2022 

 
28. Zoete aardappel met avocado, komkommer en sesamzaadjes (1 persoon) 
 
Ingrediënten: 
 
1 zoete aardappel 
½ avocado 
Een kwart komkommer in plakjes 
Een eetlepel sesamzaadjes 
Olijfolie en zout & peper 
 
Bereiding: 
 
Schil een zoete aardappel en snijd in de lengte in plakken van ongeveer een centimeter.  
Bak in een klein beetje olijfolie de slices beetgaar. Prik af en toe in de aardappel om te checken of deze 
zacht is. Haal de zoete aardappel uit de pan, bestrooi met beetje zout en peper en laat afkoelen. Je kunt 
eventueel ook meerdere zoete aardappel slices klaarmaken en in de ijskast bewaren (ongeveer  
2 dagen).  
Maak een (halve) avocado schoon en prak fijn.  
Snijd een kwart komkommer in plakjes.  
Bak een eetlepel sesamzaadjes heel kort in een droge koekenpan. 
Beleg de plakken zoete aardappel met avocado en daarop de plakken komkommer met eroverheen de 
sesamzaadjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Eet smakelijk en gezond       
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WEEKRECEPTEN 2022 

 
28. Waarom deze zoete aardappel met avocado, komkommer en sesamzaadjes (“weet 
wat je eet”) 

 

Het is een licht, lekker en voedzaam gerecht, te gebruiken als ontbijt en/of als lunch. 
 
Zoete aardappel 
De zoete aardappel is een knolgewas en is dus (eigenlijk) een groente! 
Vooral de belangrijke vitamines A, C, B5, B6 en E zijn ruim aanwezig in de zoete aardappel en de zoete 
aardappel bevat ook veel vezels. 
 
Vezelrijke voeding 
Eet regelmatig vezelrijke voeding voor een goede darmwerking en stoelgang. 
 
Vezels stimuleren: 
1. een goede spijsvertering, 
2. een verzadigd gevoel, 
3. de opname van voedingsstoffen in de dunne darm en helpen de peristaltische bewegingen (het 
samentrekken van de spieren) in de dikke darm te optimaliseren, 
4. en ondersteunen een afslankproces (het gaat trek gevoelens tegen). 
 
Avocado 
De avocado geeft de gezonde vetten. Deze onverzadigde vetten zijn gezond voor je hart- en bloedvaten. 
Ze leveren langdurige energie en zijn onder andere verantwoordelijk voor de aanmaak van oestrogeen 
en testosteron. Goed voor onder andere je spiergroei (ontwikkeling/onderhoud), je libido en 
vetverbranding! 
 
Sesamzaad 
Sesamzaadjes geven antioxidanten en ze gaan hoge bloeddruk tegen. Ze beschermen de lever tegen 
schade die door vrije radicalen wordt aangebracht. 
Eet niet te vaak sesamzaadjes, dan zijn ze niet goed voor een goede gezondheid. 
 
Komkommer 
De komkommer is goed voor onze huid, het heeft een hoog watergehalte (gezonde dorstlesser met deze 
warme dagen en goed voor de nieren) en bevat (niet zo heel veel, maar wel gezonde) vezels en 
vitamines A, B1, B2, B6, B11 en C. 
De komkommer geeft weinig calorieën, dus stukjes komkommer zijn als “snack” zeker een aanrader. 
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