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WEEKRECEPTEN 2022 

 
39. Gestampte en gebakken bloemkool (2 personen) 
 
Ingrediënten: 
 
1 bloemkool 
250 gram kastanje champignons 
4 eetlepels pompoenpitten 
Peper en zout 
Olijfolie 
Roomboter 
 
Bereiding: 
 
Snijd de bovenste halve centimeter van de bloemkool af, zodat je als het ware bloemkoolrijst krijgt. 
Wrijf de stukjes door je vingers zodat ze helemaal verbrokkelen (je kunt ook kant en klare bloemkoolrijst 
kopen).  
Snijd de overgebleven bloemkool in stukken een kook het in water met een beetje zout. 
Giet een scheutje olijfolie in de pan en bak de pompoenpitten op matig vuur. Kruid met een beetje zout 
en peper en leg de pitten op een stukje keukenpapier, als ze goudbruin en een beetje opgeblazen zijn. 
Snijd de champignons in stukken en bak ze in dezelfde pan, met een beetje roomboter, totdat ze zacht 
zijn.  
Voeg de bloemkoolrijst toe en roerbak alles op matig vuur. Kruid met een beetje zout en peper. 
Giet het water van de gekookte bloemkool af. Zet de pan weer op het vuur en giet er een beetje olijfolie 
bij. Laat de gare bloemkool even stoven en pureer het. 
Schik de bloemkool puree in het midden van de borden, lepel er de gebakken bloemkoolrijst en 
champignons overheen met de pompoenpitten. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Eet smakelijk en gezond       
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39. Waarom dit gerecht (“weet wat je eet”)? 

 
Champignons 
Champignons zijn erg gezond, ze worden vaak gebruikt als vleesvervangers omdat ze veel eiwitten en 
ijzer bevatten. 
Meerdere voordelen van de champignons staan hieronder: 

• Champignons bevatten veel anti-oxidanten, deze reinigen (ontgiften) je lichaam. 

• Ze zijn calorie-arm en daardoor ook goed voor een gezond gewicht. 

• Champignons bestaan voor 90% uit water. 

• Champignons geven de vitamines B1, B2, B6, B11 en C en de mineralen ijzer, calcium, 
magnesium en zink. Thiamine (vitamine B1) is onmisbaar voor de energievoorziening van het 
lichaam en voor een goede werking van de hartspier en het zenuwstelsel. 

• Ze bevatten vezels, die weer goed voor zijn voor onze spijsvertering. 
 
Bloemkool 
Bloemkool is een zeer voedzame gezonde groente. Het zit vol met voedingsstoffen als vitaminen, 
mineralen, fytonutriënten en calcium. 
Bloemkool weetjes: 

• Er zit veel vitamine C in bloemkool. Slechts 125 gram van deze groente is genoeg voor de 
Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) vitamine C. 

• In bloemkool zit veel calcium en er zitten stoffen in die het lichaam helpen calcium op te nemen. 
Bloemkool is dus zeer goed voor je botten. 

• Bloemkool past zeker in een eetpatroon om op gezond gewicht te komen of te blijven, omdat 
het weinig calorieën bevat en vezelrijk is. Het houdt trek gevoel tegen en de vezels werken mee 
aan een goede maagwerking. 

• Bloemkool bevat sulforafraan, dit heeft een positieve invloed op je bloeddruk. Dat geldt ook voor 
de nierfunctie. 

• In bloemkool zit ook choline, een B vitamine die belangrijk is voor de conditie van je hersenen. 

• Bloemkool zit ook boordevol antioxidanten, deze stoffen houden het verouderingsproces tegen 
en beschermen tegen gifstoffen in ons lichaam. 

 
Pompoenpitten 
Ook de pompoenpitten geven goede voedingsstoffen aan ons lichaam. 

• Pompoenpitten bevatten veel gezonde mineralen als kalium, calcium, fosfor, ijzer, magnesium 
en zink. 

• In pompoenpitten zitten de gezonde omega 3 vetzuren die belangrijk zijn om je hart en 
bloedvaten gezond te houden. 

• Pompoenpitten zijn enorm eiwitrijk. Deze eiwitten hebben onze spieren nodig (de bouwstenen 

voor onze spieren) zeker ook om de thuis trainingen goed te kunnen doen       
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