
 

https://jacquelinevandijk.nl/- 1 - 
 

 

WEEKRECEPTEN 2022 

 
46. Spruitjes in roomsaus (2 personen)  
 
Ingrediënten: 
 
400 gram schoongemaakte spruiten 
2 sjalotjes en 1 teentje knoflook 
125 ml kookzuivel (met laag vet %) 
75 gram bacon in dunne plakjes 
125 gram gesneden champignons 
Zout en peper 
Olijfolie 
200 gram kipfilet (in stukjes) 
 
Bereiding: 
 
Bak in een beetje olijfolie de stukjes kipfilet met een beetje zout en peper. 
Snijd de sjalotjes en knoflook fijn en de champignons in plakjes. 
Rol telkens 4 plakjes bacon op en snijd er stukjes af, totdat alle bacon gesneden is. 
Bak in een klein beetje olijfolie de bacon bruin en knapperig. Zet even weg in een apart schaaltje.  
Bak de ui en knoflook in een beetje olijfolie 2 minuten, blijf roeren en voeg daarna de spruiten en 
champignons erbij. Bak deze ongeveer 5 minuten al roerend mee en voeg dan de kookroom toe, met 
een beetje zout en versgemalen zwarte peper. Verhit, al roerend en laat op laag voor ongeveer 12 
minuten de spruiten beetgaar worden.  
Voeg na een paar minuten, als de room te veel indikt een klein beetje water toe.  
Garneer de spruiten met de roomsaus op je bord met de bacon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

 
Het is een makkelijk klaar te maken en gezond gerecht met beperkt koolhydraten. Fijn in deze maanden 
voor een Maatje Minder voor de feestdagen. 
 
Spruiten 
Spruiten is een 1 van de groente met de meeste voedingsstoffen, goed voor ons immuunsysteem en 
zeer voedzaam. 
Spruiten bevatten heel veel vitamine C en vitamine A, B1, B2, B3, B6, B11 en vitamine E. 
Spruiten bevatten veel goede mineralen; kalium, ijzer, fosfor, mangaan, magnesium en calcium. 
Spruitjes reinigen het lichaam en ze worden daarom ook wel gezien als detox groente. 
Om alle voedingsstoffen goed in het spruitje te bewaren, moet je de spruit beetgaar koken/wokken. 
 
Champignons 
De champignons, de bacon en kip geven de eiwitten in dit gerecht.  
 
Eiwitten zijn de belangrijkste bouwstenen voor onze spieren. 
Volwassenen hebben gemiddeld ongeveer 0,8 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht nodig. 
Dus weeg je 60 kg dan heb je dagelijks 48 gram eiwitten nodig. 
 
(100 gram) kipfilet geeft ongeveer 22 gram eiwit. 
(100 gram) champignons 2,7 gram. 
(75 gram) bacon geeft ongeveer 28 gram eiwitten. 
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