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Kracht
patsers

Geef je immuunsysteem een opkikker met deze 

superfoods van eigen bodem. 
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3. Kapucijners
De kapucijner of velderwtje wordt eigenlijk alleen in 

Nederland geteeld. Het is nogal een gevoelig boontje 

(voor te veel water), daarom wordt ze ook wel de 

prinses onder de erwten genoemd.  

Kapucijners zitten boordevol vitamines, zoals 

vitamine C, B1 en B2, maar bevatten ook ijzer, 

kalium en eiwitten. Daardoor zijn ze ook een goede 

vleesvervanger. 

2. Boerenkool
Boerenkool knalt uit elkaar van de 

gezonde stofjes. Zo bevat het calcium 

(zelfs meer dan melk!), extreem veel 

vitamine C en K, een hoog ijzergehalte 

en antioxidanten. Stoffen die helpen 

tegen veroudering en goed zijn voor je 

immuunsysteem en ogen en huid. 

1.

Andijvie
Gemiddeld bevat andijvie meer mineralen dan 

andere groenten. Eet het voor gezonde ogen, 

sterke botten, een goede bloedstolling en om 

je lever te ontgiften.

7x Super
foods 
van eigen bodem
Onze boerenkool staat over de hele 

wereld te boek als superfood, maar 

wist je dat we nog veel meer kracht-

patsers in ons midden hebben?
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Trots
Janneke Vreugdenhil (52) is  

culinair journalist en auteur.  

Ze schreef het boek De Bijbel 

van de Nederlandse Keuken. 

“Het typische Nederlandse 

krachtvoer komt natuurlijk van 

vroeger. Toen onze voorouders 

op het land werkten en die zware 

maaltijden nodig hadden. 

Daarnaast moesten ze het doen 

met wat het land opbracht. Toch 

geloof ik dat seizoensgroenten je 

altijd precies geven wat je op dat 

moment nodig hebt. In het geval 

van de winter: vitamine C.”

Wij mogen drie keer De Bijbel 

van de Nederlandse Keuken  

van Janneke Vreugdenhil 

weggeven. Winnen? Ga naar 

coop.nl/winnen voor de actie.

‘Eet wortels, dat is goed voor je ogen.’ Grote kans 

dat je dit vroeger weleens te horen kreeg. En het 

is waar! Betacaroteen uit een wortel wordt door 

je lichaam omgezet in vitamine A. En die vitamine 

helpt je netvlies om licht om te zetten in signalen 

naar de hersenen. Krijg je te weinig vitamine A 

binnen, dan kun je nachtblindheid of droge ogen 

krijgen. Knabbelen maar!

Wist je dat? Van oorsprong zijn wortels wit en paars. 

De oranje variant werd ooit bedacht als 

ode aan ons koningshuis.

5. Knolselderij
Met een goede portie knolselderij houd jij je weerstand op 

peil. Deze knol zit namelijk vol vitamine C. En nog meer goed 

nieuws: hij staat ook bekend als libido-verhogend… 

4. Wortels

7. 
Spruitjes

Spruitjes zijn echte 

krachtbommetjes. Ze 

zitten vol ijzer, vitamine 

A, B1, B6, C, E, K en 

verschillende mineralen 

als magnesium en 

foliumzuur. Het zijn 

allemaal stofjes die je 

lichaam helpen bij het 

reinigen van schadelijke 

stoffen. Door spruiten 

te eten, geef je je 

lichaam als het ware 

een kleine detox. 

DOE 

MEE EN 

WIN! 6. 
Rode kool

Rode kool is je beste 

vriend tijdens het 

griepseizoen. Deze 

koolsoort heeft een 

hoog vitamine C-gehalte; 

goed voor je weerstand 

dus. En wist je dat het 

stofje thiocyanaat als 

ziekteremmer werkt? 

Hoe bewaar 
je ze?

Wil je weten hoe je deze 

krachtpatsers bewaard?  

Ga dan naar coop.nl/

bewaarwijzers voor uitleg.
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Boerenkooltaart 

van Anita van der Graaf (45) uit 

Dordrecht. 

20 minuten | 45 minuten oventijd

4 personen

500 gr boerenkool (gesneden)

125 gr spekjes

1 runderrookworst

1 el boter

5 eieren

150 ml slagroom

150 gr geraspte kaas

100 ml crème fraîche

1 Verwarm de oven voor op 180 graden. 

2 Kook de boerenkool gaar. Bak de 

spekjes. 3 Verwarm de runder-

rookworst mee met de spekjes. 4 Vet 

de taartvorm met wat boter in. 5 Meng 

de boerenkool met spekjes en de ge-

sneden worst. 6 Kluts de eieren los met 

de slagroom, de helft van de kaas en de 

crème fraîche. 7 Schep het boeren-

koolmengsel door het eimengsel en 

doe het in de taartvorm. 8 Bestrooi 

met de rest van de kaas. Zet ’m voor 45 

minuten in de oven. 

Per eenpersoonsportie 795 kcal | 66 gr 

vet | 10 gr koolhydraten | 38 gr eiwit |  

3 gr vezels | 4 gr zout

Vegatip Vervang het vlees door een hand 

cashewnoten of wat extra blauwe kaas.
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Pittige pitabroodjes 
met kippendijen en een wortel-koolsalade van  

Peter Admiraal (33) uit Den Bosch.

30 minuten | 4 personen

1 Snijd de kippendijen. 2 Maak een marinade van so-

jasaus, ketjap, chilivlokken en limoensap. 3 Marineer 

de kip 15 minuten. 4 Verwarm de olie in een pan en 

fruit de knoflook. 5 Snijd het groen van de bosuien 

in ringetjes en leg weg. 6 Hak het wit van de bosuien 

in stukjes van 2 cm en bak met de knoflook. 7 Voeg 

na 5 minuten de kip toe en bak deze voor 6-8 

minuten mee. 8 Maak een salade van de rode kool, 

wortel en komkommer. 9 Meng de groenten met 

de witte wijnazijn en suiker. 10 Bak de pitabroodjes 

volgens de aanwijzing op de verpakking af. 11 Maak 

ondertussen een saus van de mayonaise en gerasp-

te gember. 12 Vul de pitabroodjes met de salade, 

kippendijreepjes en garneer met de mayonaise en 

het bosui-groen.

Per eenpersoonsportie 745 kcal | 25 gr vet | 84 gr 

koolhydraten | 38 gr eiwit | 21 gr vezels | 3,6 gr zout

400 gr kippendijen

2 el sojasaus

1 el ketjap manis

½ tl chilivlokken

1 el limoensap

1 el zonnebloemolie

8 bosuien

2 tenen knoflook 

(geperst)

200 gr rode kool 

(gesneden)

400 gr wortel (geraspt)

1 komkommer (geraspt)

4 el witte wijnazijn

2 el suiker

4 el mayonaise

2 cm gember (geraspt)

8 volkoren pitabroodjes

Rode kool bevat 
weinig calorieën

en veel voedings-
stoffen.
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Spruitjessoep 
van culinair journalist en auteur Janneke  

Vreugdenhil (52) uit Den Haag.

25 minuten | 4 personen

1 Maak een kruidenmix door knoflook, sjalotten, 

gember, sambal, basterdsuiker met een snufje zout in 

een vijzel of keukenmachine fijn te maken. 2 Verhit de 

olie in een soeppan. 3 Fruit de kruidenmix een paar 

minuten tot hij flink gaat geuren. 4 Voeg de kokos-

melk, bouillon, aardappelen, spruiten en citroengras 

toe. 5 Breng aan de kook, zet het vuur laag en laat de 

aardappelen en spruiten in 20-25 minuten zachtjes 

gaarkoken. 6 Kook de eieren hard, pel en halveer ze.  

7 Breng de soep op smaak met zout, peper en 

citroensap. 8 Verdeel over 4 kommen. 9 Leg in elke 

kom 2 halve eieren en wat taugé en bestrooi met 

selderij. 

Per eenpersoonsportie 570 kcal | 42 gr vet | 29 gr 

koolhydraten | 15 gr eiwit | 7 gr vezels | 2,1 gr zout

2 tenen knoflook (gepeld)

2 sjalotten (in kwarten)

4 cm gember (geschild, in 

plakjes)

1 tl sambal manis

1 tl bruine basterdsuiker

½ tl zout

3 el arachideolie

600 ml kokosmelk

600 ml groentebouillon

4 eieren

500 gr spruiten (schoon, 

gehalveerd)

2 stengels citroengras 

(gekneusd)

4 vastkokende aardappe-

len (geschild, in blokjes)

1 tl peper

½ el citroensap

100 gr taugé

4 el bladselderij (grof 

gesneden) 
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Knolselderijstamppot 
met andijvie en hazelnoten van Josine 

Koning (25) uit Utrecht, keepster van  

de Nederlandse hockeyvrouwen en  

van HC ’s-Hertogenbosch. 

25 minuten | 4 personen

1 kilo knolselderij

1,5 tl zout

500 gr andijvie (gesneden)

60 gr hazelnoten

20 gr plantaardige boter

1 mespunt nootmuskaat

2 tenen knoflook (geperst)

1 tl peper

15 gr verse peterselie (fijngehakt)

1 Schil de knolselderij en snijd in blokjes. 

2 Kook de blokjes voor 15 minuten met 

een beetje zeezout gaar. 3 Kook de 

andijvie kort gaar. 4 Rooster de hazel-

noten in een pan en hak grof. 5 Giet de 

knolselderij af en voeg boter, nootmus-

kaat en knoflook toe. 6 Stamp fijn en 

breng het op smaak met peper en zout. 

7 Giet de andijvie af en schep het samen 

met de peterselie en hazelnoten door de 

knolselderij. 

Per eenpersoonsportie 260 kcal | 15 gr 

vet | 15 gr koolhydraten | 9 gr eiwit | 15 gr 

vezels | 1,5 gr zout

Josine Koning, keepster 

van de Nederlandse 

hockeyvrouwen

“Dit gerecht is voor mij echt 

krachtvoer. En omdat ik 

vegetarisch eet, doe ik noten 

door mijn eten. Hierdoor krijg 

ik extra eiwitten binnen.”

Knolselderij kan 
een alternatief 
zijn voor aard-

appel. Het is nog 
voedzamer ook.
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Kapucijnerschotel 
van Roxanne Verburg-Heikoop (25)  

uit Leek.

30 minuten | 4 personen

1 el olie

2 tenen knoflook (fijngesneden)

3 uien (gesneden)

2 el kerrie

500 gr mager rundergehakt

2 tl uienpoeder

2 tl gemberpoeder

2 tl kurkuma

150 gr gerookte spekjes

1 rode paprika

1 prei

2 potten kapucijners

2 el ketjap manis

1/2 tl peper

1/2 tl zout

1 Verhit de boter of olie in een pan. Fruit 

de knoflook en uien hierin met de kerrie. 

2 Voeg het gehakt toe met peper en 

zout en bak rul. 3 Kruid het gehak met 

uienpoeder, gemberpoeder en kurkuma 

en voeg de spekjes toe. 4 Snijd de paprika 

in blokjes en de prei in ringen en voeg het 

samen met de kapucijners en ketjap toe 

aan het mengsel. 5 Laat het geheel met 

de deksel op de pan tien minuten stoven. 

Per eenpersoonsportie 580 kcal | 26 gr 

vet | 36 gr koolhydraten | 44 gr eiwit |  

14 gr vezels | 3,5 gr zout

Tip! Lekker met piccalilly  

en zilveruitjes.

Meer 

recepten? 

Op coop.nl/recepten  

vind je er ruim 7000. 

Vegatip Voor de vegetarische optie 

laat je de spekjes en gehakt achter-

wege en kies je voor blokjes tofu die je een 

uurtje marineert in ketjap.


