
Seizoensgroenten maart 

 
Een van de seizoensgroenten van de maand maart is kool. Kool is lekker in stamppot 
en zit bovendien ook nog eens vol goede voedingsstoffen zoals vitamines, mineralen 
en beschermende stoffen. Hoewel het voorjaar in aantocht is en misschien al last 
krijgen van voorjaarskriebels, is het deze tijd nog wat extra krachtvoer om het laatste 
stukje van de winter gezond door te komen! 

Boerenkool is een echte Hollandse kool. In andere Europese landen is deze 

groente vrijwel onbekend.  

Waarom is kool zo goed voor je? 

Het is een goede bron voor kalium, calcium en 
vitamine C en K. Daarnaast bevat kool ook omega-3 
vetten in het kleine beetje vet wat erin zit. Kool 
bevat heel weinig calorieën, dus je kunt veel kool 
eten zonder er snel van aan te komen. 

Vitamine C 

Het eten van kool verhoogt onze dagelijkse vitamine 
C inname aanzienlijk. Vitamine C is vooral belangrijk 
voor gezonde botten, een gezonde huid, onze 
slijmvliezen, en een sterk immuunsysteem.  

Vitamine K 

Kool bevat extreem veel vitamine K.  Vitamine K 
staat bekend als het stollingsvitamine.  Het zorgt 
ervoor dat je niet blijft bloeden op het moment dat jij 

je ergens aan snijdt of je geblesseerd raakt. Daarnaast heeft vitamine K ook een 
positieve invloed op het voorkomen van osteoporose, botbreuken, hart- en 
vaatziekten en beroertes.  

Beschermende stoffen 

Beschermende stoffen als sulforafaan zitten in kool. Dit helpt bij het beschermen van 
het lichaam tegen oxidatieve schade, hart- en vaatziekten, kanker, en diabetes. 
Naast C en K, bevat kool ook de gehele B vitamine familie, behalve B-12, en sporen 
van vitamine A en E.  

Mineralen die we tegenkomen in kool zijn mangaan, calcium, kalium, magnesium, 
fosfor, ijzer, zink, koper, en selenium. Kool bevat ook een behoorlijke hoeveelheid 
vezels, dit zorgt ervoor dat je goed vol blijft en kan dus helpen bij het afvallen. 

Kortom: genoeg redenen voor een gezonde maaltijd met kool! 



Stamppot dubbele groenten met 

zoete aardappel 

 

Ingredienten (4 pers / 385 cal / 20 min bereiden) 

1 kg zoete aardappel 

300 g gesneden boerenkool    

300 kg gesneden witte kool 

1 el milde olijfolie 

3 rode uien 

125 gram magere spekreepjes 

2 el grove mosterd 

 

Bereidingswijze 

1. Schil de zoete aardappelen en snijd in stukken van 2 x 2 cm. Kook de aardappelen met 

de boerenkool en witte kool in water met eventueel zout in 15 min. gaar. 

2. Verhit ondertussen de olie in een hapjespan en bak de ui en magere spekreepjes 6 
min. op hoog vuur. Draai het vuur laag en bak nog 6 min. Schep regelmatig om. 

3. Giet de aardappelen en kool af, maar vang een kopje van het kookvocht op. Stamp met 
de pureestamper de aardappelen en kool met de mosterd tot puree en breng op 
smaak met peper en eventueel zout. Voeg eventueel wat kookvocht toe om de 
stamppot smeuïger te maken. Schep de stamppot op 4 borden, verdeel het 
uienmengsel erover en serveer. 

 

Eet smakelijk! 
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