
Gezonde voeding zorgt ervoor dat u meer energie hebt en zich 
goed voelt! Elke twee weken vindt u hier een recept voor een 
gezonde en lekkere maaltijd. Dit recept is samengesteld door 
een diëtist verbonden aan Lekker Bezig!

Lekker Bezig! recept

Stamppot bloemkool 
met balletjes

Eet smakelijk!

Ingrediënten
500 gram aardappelen
1 bloemkool
50 gram zongedroogde 
tomaatjes op olie
2 tomaten
Stukje ui
200 gram rundertartaar
1 eetlepel vloeibare margarine
± 1½ dl halfvolle melk
*  Meer groenten toevoegen mag 

natuurlijk altijd! 

Voedingswaarde p.p.
Energie 480 kcal
Eiwit 30 gram
Koolhydraten 65 gram
Vet 9 gram
Vezels 10 gram
Zout 1 gram

Hoe maak ik het? 
Schil de aardappelen. Breng de 
aardappelen in weinig water aan 
de kook. Maak de bloemkool 
schoon en verdeel de groente 
in roosjes. Voeg na 5 minuten 
koken de bloemkoolroosjes toe 
aan de aardappelen. Kook dit 
verder gaar. Snijd de tomaatjes 
klein. Was de tomaten en snijd 
ze in stukjes.
Snijd het stukje ui fi jn. Maak 
de tartaar aan met wat tomaat, 
de ui, peper. Vorm er kleine 
balletjes (als dit lukt) van en bak 
ze in de hete margarine bruin. 
Voeg de rest van de stukjes 
verse tomaat en wat water 
toe en stoof  de balletjes gaar. 
Giet de gare aardappelen en 
bloemkool af  en stamp dit klein. 
Maak er met de hete melk en 
de zongedroogde tomaatjes 
een grove puree van. Maak de 
stamppot op smaak met wat 
peper. Geef  de balletjes er bij.

Lekker Bezig! zet zich in voor een gezonde leefstijl onder inwoners 
van Bronckhorst. Het initiatief wordt mogelijk gemaakt door lokale 
ondernemers, professionals, verenigingen, Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen, Wageningen Universiteit, de GGD en de 
gemeente Bronckhorst. Meer weten? Zie www.lekkerbezig.org. 

Variatie: Wil je iets meer pit 
in je gerecht? Voeg dan een 
klein beetje sambal bij het 
gehakt of  maak er een jus bij.  


