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WEEKRECEPTEN 2022 

 
34. Quinoa salade met broccoli, avocado, feta en tomaatjes (2 personen) 
 
Ingrediënten: 
 
1 stronk broccoli 
250 gram (kant en klare of gekookte) quinoa 
1 avocado 
150 gram feta 
10 cherry tomaatjes 
Olijfolie, balsamico crème en zout & peper 
 
Bereiding: 
 
Maak roosjes van de stronk broccoli en leg deze 3 minuten in gekookt water, laat goed uitlekken en 
afkoelen.  
Kook de quinoa volgens de aanwijzingen op de verpakking of gebruik/koop kant en klare quinoa.  
Maak de avocado schoon en snijd in blokjes.  
Snijd de tomaatjes doormidden.  
Snijd de feta in blokjes. 
Meng alles goed door elkaar en besprenkel met een klein beetje olijfolie en balsamico.  
Bestrooi met een snufje zout en met versgemalen zwarte peper en verdeel over de 2 borden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Eet smakelijk en gezond       
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WEEKRECEPTEN 2022 

 
34. Waarom deze quinoa salade (“weet wat je eet”)? 

 

Het is een voedzame gezonde lunch of avondeten (met eventueel een stukje vlees, vis of kip) met 
vitamines, mineralen, koolhydraten, eiwitten en de gezonde vetten. Makkelijk en snel klaar te maken en 
lekker! 
 
Quinoa 

1. is van oorspronkelijk een Zuid-Amerikaanse plant. Wat je eet zijn de zaden van de quinoaplant. 
2. is een veelgebruikt alternatief voor rijst en pasta. 
3. behoort niet tot de graansoorten en is in tegenstelling tot veel graansoorten glutenvrij. 
4. is zeer voedzaam, het bevat de vitamines B1, B2, B3 en E, veel voedingsvezels en belangrijke 

mineralen (magnesium, ijzer, kalium, fosfor). 
5. bevat redelijk veel koolhydraten, maar past toch goed in een gezond menu “om op gezond 

gewicht te komen/blijven”. Dit komt onder andere door de vele vezels die in quinoa zitten. De 
vezels zorgen dat de koolhydraten langzaam worden opgenomen door je lichaam. 

6. zorgt dat je bloedsuikerspiegel niet snel stijgt (na het eten) en hierdoor komt er geen “suiker dip” 
(extra trek) en is je lichaam beter in staat lichaamsvet te verbranden. 

7. is een goede bron van antioxidanten. 
8. is zeer eiwitrijk, een goede voedingsbron voor o.a. de spieren. 
9. is een lekkere gezonde voedzame “aanvulling” in een salade. 
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