
Eet smakelijk!

Tip van meester Robin

Spitskolen worden al 5.000 jaar overal in de wereld gekweekt. Oorspronkelijk komt 
deze groente uit het Middellandse-Zee-gebied. Spitskolen zijn heel gezond, want ze 
bevatten lekker veel vitaminen C en K en die je helpen beschermen tegen ziekten en 
herstellen van blessures.

Spitskool met rijst en lente-ui
Hoofdgerecht
2-3 personen
± 25 minuten 

Bereiding

• Kook de rijst in een pan (of rijstkoker) volgens de gebruiksaanwijzing.
• Doe de spekreepjes in een grote pan of wokpan en bak ze (eventueel in olie) op 

middelhoog vuur. 
• Snijd de teentjes knoflook in stukjes en doe ze erbij. 
• Als je een gewone ui gebruikt, kun je deze in stukjes snijden en nu meebakken. 
• Snijd de spitskool in stukken en voeg deze toe aan de ingrediënten in de wokpan. 
• Als je een lente-ui gebruikt, kan je deze in stukjes snijden of knippen en er ook bij 

doen.
• Hussel alles goed door elkaar met bijvoorbeeld een pollepel. Voeg (naar smaak) 

kerriepoeder toe. Roer alles af en toe om.
• Eventueel kun je stukjes ananas toevoegen of een handje rozijnen en deze kort 

mee verhitten.
• Voeg tot slot een handje noten toe en roer het geheel nog een keer om. 
• Serveer de rijst en spitskool samen.  

Eet smakelijk!

Schooltuinrecepten
Groente uit je tuin op je bord

Ingrediënten 

• 1 spitskool
• 2 lente-uien (of 

een gewone ui)
• 2 teentjes knoflook
• spekreepjes (of kip 

of vleesvervanger)
• rijst
• handje noten  

(bijvoorbeeld  
cashews)

• eventueel: olie
• mijn favoriet:  

kerriepoeder
• extra: stukjes 

ananas of rozijnen



Eet smakelijk!

Tip van meester Wim

Venkelsalade
Voorgerecht
30 minuten

Bereiding

• Gebruik je verse knolvenkel uit de tuin? Knip of snijd dan eerst de wortel eraf. Pas 
op: de wortel is erg hard. Snijd ook alle stengels eraf. Bewaar twee kleine zijtakjes 
van een stengel. Verder blijft alleen de witte ‘knol’ over.

• Snijd de knol in tweeën. Pak één deel en rasp het voorzichtig met een grove rasp. 
Doe de geraspte  knovenkel in een bakje in de koelkast. 

• Snijd de grapefruit doormidden en haal met een mesje het vruchtvlees eruit en 
snijd het klein. Doe dit ook in een bakje in de koelkast. Bewaar de uitgeholde 
grapefruits. 

• De stukjes walnoot kun je op een snijplank met de onderkant van een beker in 
kleine stukjes drukken.

• Haal alles uit de koelkast. Meng de geraspte venkel, grapefruit, zure room en de 
walnoten door elkaar. Voeg een klein beetje zwarte peper toe (maximaal ¼ theele-
pel). Schep alles nog eens goed door elkaar.

• Vul de twee helften van de grapefruit met je mengsel. Leg op beide helften een 
stukje walnoot en een klein, groen zijtakje van een knolvenkel-stengel.

• Bewaar je salade in de koelkast totdat je hem als voorafje gaat eten. 

Eet smakelijk!

Schooltuinrecepten
Groente uit je tuin op je bord

Ingrediënten 

• 1 knolvenkel
• 2 kleine zijtakjes 

van de knolvenkel
• 1 rode grapefruit
• 125 gr zure room
• 10 walnoten
• ¼ theelepel zwarte 

peper


