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WEEKRECEPTEN 2022 

 
43. Bloemkool met gehakt en champignons (2 personen)  
 
Ingrediënten: 
 
2 aardappelen, voorgekookt en in plakken 
1 bloemkool, in kleine roosjes 
250 gram gesneden champignons 
1 ui en knoflook 
Zout, peper, chilipeper en kerrie poeder 
Olijfolie 
 
Bereiding: 
 
Fruit in een eetlepel olijfolie een ui (gesnipperd), een teentje knoflook en de champignons.  
Voeg na ongeveer 2 minuten de bloemkoolroosjes, met 2 theelepels kerrie poeder, zout, peper en een 
theelepel chilipeper toe. Bak de bloemkool, blijf regelmatig roeren, in ongeveer 8-10 minuten beetgaar. 
Bak in een andere pan, in een beetje olijfolie de aardappelschijfjes, met een beetje zout.  
Bak, ook weer in een andere pan 150 gram rundergehakt, tot het gehakt bruin en geruld is.  
Voeg het gehakt en de aardappelschijfjes (doormidden gesneden) toe aan de bloemkool met 
champignons en roer het gerecht goed door elkaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

 
Bloemkool 
 
Bloemkool is een zeer voedzame gezonde groente. Het zit vol met voedingsstoffen zoals vitaminen, 
mineralen, fytonutriënten en calcium. 
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. 
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. 
 
Kerrie en kurkuma 
 
Kerrie poeder is een kruidenmengsel en er zit vaak in: kurkuma, koriander, mosterdzaad, zwarte peper, 
fenegriek, karwijzaad, gember, komijn, selderijzaad, piment, nootmuskaat, venkelzaad, chilipeper, 
paprikapoeder, steranijs en/of kruidnagel. 
Door vaak een grote hoeveelheid kurkuma in kerrie is het rijk aan ontstekingsremmende stoffen, kan 
het je hartgezondheid stimuleren en je bloedsuikerspiegel verbeteren/in balans houden. 
 
Champignons 
 
Champignons zijn ook erg gezond, ze worden vaak gebruikt als vleesvervangers omdat ze veel eiwitten 
en ijzer bevatten. 
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