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WEEKRECEPTEN 2022 

 
41. Aubergine noedels (1 persoon)  
 
Ingrediënten: 
 
1 aubergine 
1 teentje knoflook 
1 eetlepel sambal manis 
1 takje basilicum 
2 takjes koriander 
2 lente- of bosuitjes 
Olijfolie 
Een handje pinda’s 
 
Bereiding: 
 
Snijd de onderkant van de aubergine eraf, snijd in dunne plakken en vervolgens in reepjes.  
Snipper de knoflook fijn en meng met de sambal.  
Verhit een beetje olijfolie in een wok/koekenpan. Voeg de aubergine slierten toe en roerbak  
8-10 minuten tot de noedels zacht en licht gekleurd zijn. Voeg extra olie toe als dit nodig is.  
Voeg de knoflook-sambal toe en roer goed door.  
Verdeel de aubergine op je bord met de pinda’s en basilicum, de koriander en de lente- of bosui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Eet smakelijk en gezond       
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41. Waarom deze aubergine noedels (“weet wat je eet”)? 

 
In tegenstelling tot “de gewone noedels” is dit een koolhydraat-arm gerecht. Dus prima te gebruiken als 
je wilt afvallen. 
 
Aubergine 
De vezels in aubergines 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. 
 
Pinda 
De pinda is geen noot maar een peulvrucht. De pinda is gezond, maar hij geeft wel veel calorieën, dus 
eet de pinda’s met mate voor een gezond gewicht. 
Er zitten 155 kilocalorieën in 1 handje (25 gram) gezouten pinda's!! 
 

- Peulvruchten:  
Peulvruchten zijn zaden uit de peulen van een plant. Het is de verzamelnaam voor onder andere 
bonen, erwten, linzen, soja, kiemgroenten (zoals alfalfa en taugé) en pinda’s.  
 
Peulvruchten zijn gezond omdat ze boordevol bouwstoffen zitten zoals eiwitten, koolhydraten, 
vitamines en mineralen (ijzer, magnesium, kalium, zink, foliumzuur (B11), B1 en B3).  
Ze zijn rijk aan vezels en je kunt ze als vleesvervanger (bijvoorbeeld in een flexitarisch 
eetpatroon) gebruiken, wat zorgt voor variatie in je eetpatroon. 
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