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Vezels spelen dus een onmisbare rol in 
het gezond houden van je spijsvertering. Je 
vindt vezels in plantaardige producten zoals 
groente, fruit, volkoren graanproducten, 
aardappelen en noten, zaden en pitten. 
Maar ook in peulvruchten!  
 
Wist je dat we nog veel meer vezels zouden 
mogen eten? Laat peulvruchten nu vol vezels 
zitten! Peulvruchten zijn erg veelzijdig en 
hartstikke lekker. En naast de vezels, bieden 
ze nog veel meer gezondheidsvoordelen.

Wij verzamelden de lekkerste peulvruchten-
recepten. Eenvoudig te bereiden, gezond én 
vezelrijk! Wil jij meer weten over vezels of een 
gezonde spijsvertering? Ga dan naar mlds.nl. 

Eet smakelijk!  

Bernique Tool
Directeur Maag Lever Darm Stichting 

Onze spijsvertering 
werkt keihard. Dag 

in, dag uit. Ze is 
onmisbaar voor 

het opnemen van 
alle benodigde 

bouwstoffen en 
geeft je energie. We 
weten steeds meer 

over onze spijs-
vertering. En hoe we 
deze gezond kunnen 

houden. Het eten 
van voldoende vezels 

is daarvoor belangrijk. 
Vezels helpen 

bijvoorbeeld om 
je ontlasting soepel 

te houden. En ze 
zijn goed voor de 

bacteriën in je darm. 

PS. Over het algemeen is vezelrijk 
en gevarieerd eten een must. Je 
kunt spijsverteringsziekten er niet 
mee voorkomen, maar het risico 
op het krijgen ervan wel verlagen. 
Bij sommige spijsverteringsziekten 
kan vezelrijke en gevarieerde 
voeding echter ook averechts 
werken. Kamp je met een ziekte 
en twijfel je of deze tips je helpen? 
Raadpleeg dan een behandelend 
arts of diëtist. 

https://www.mlds.nl
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Per dag heeft een volwassene 
30-40 gram vezels nodig. Voor 

vrouwen ligt het advies op 30 gram 
per dag, voor mannen is dit 40 

gram. De meeste Nederlanders 
komen hier lang niet aan, terwijl 

dit niet moeilijk hoeft ze zijn 
als je kiest voor plantaardige 

producten, zoals peulvruchten.   
 
Het is goed om elke week ten minste één 
keer peulvruchten te eten, zo’n 2 tot 3 
opscheplepels. Maar weinig Nederlanders 
halen deze aanbevolen hoeveelheid. 
Misschien omdat we de gezondheids-
voordelen van peulvruchten niet kennen? 
Of omdat we simpelweg niet zo goed 
weten hoe we ze lekker in een recept 
kunnen verwerken? Wij helpen je op weg. 
 
waarom zijn peulvruchten zo gezond?  
Peulvruchten bevatten veel vezels en 
dat is gunstig voor het gezond houden 
van onze spijsvertering. Bovendien 
bevatten peulvruchten veel eiwitten, ijzer 
en B-vitaminen. Daarmee zijn ze ook een 
goede vleesvervanger.  
 
zoveel vezels bevatten peulvruchten
Hoeveelheid vezels per 100 gram bereid 
product

Kapucijners  
Bruine bonen  
Kidneybonen 
Kikkererwten
Witte bonen
Spliterwten
Linzen

8,9 gram
7,5 gram
7,0 gram
6,7 gram
6,5 gram
6,4 gram
5,3 gram

wist je dat?
Ook doperwten 
en sperziebonen 
zijn officieel peul-
vruchten, maar 
qua gezondheids-
effecten lijken ze 
meer op groente. 
Daarom noemen 
we ze groente. 
Pinda’s daaren-
tegen worden vaak 
als noot gezien. 
Maar behoren 
eigenlijk tot de 
peulvruchten-
familie! 
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peulvruchten 
pannenkoeken 

met verse 
kwarkdip 

bereidingswijze

1 Begin met de kwarkdip, want die kun je in de 
koelkast zetten. Doe alle ingrediënten voor de 
kwarkdip bij elkaar in een schaaltje en meng 
alles door elkaar.

2 Zet de dip in de koelkast en begin aan de 
pannenkoeken.

3 Doe de kikkererwten, witte bonen, kidney-
bonen en mais in de blender samen met de 
eieren. En meng het tot een gladde massa. 

4 Giet het mengsel in een beslagkom en doe 
daar de melk en speltmeel bij.

5 Verhit een pan op het vuur en maak kleine 
pannenkoekjes van het beslag.

6 Je kunt er zeker 8 uithalen. Garneer uiteindelijk 
met de kwarkdip.

voor 4 personen 11.2 gram vezels per portie
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ingrediënten

voor de peulvruchten 
pannenkoeken
• 100 gram kikkererwten 

uit een pot (uitgelekt)
• 100 gram witte bonen 

uit een pot (uitgelekt)
• 100 gram mais uit een 

blik (uitgelekt)
• 100 gram kidneybonen 

uit een blik (uitgelekt)
• 2 grote eieren
• 75 gram volkoren 

speltmeel
• 75 ml melk naar keuze

voor de kwarkdip
• 150 gram kwark
• 2 theelepels citroensap
• 1 eetlepel olijfolie
• Snuf zout
• Snuf peper
• 1 eetlepel honing

6peulvruchten  receptenboekje
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bereidingswijze

1 Zoete aardappel heeft wat langer nodig, dus 
begin daarmee. Leg 400 gram zoete 
aardappelfrietjes op een oventray en bak ze op 
200 graden in ongeveer 25 minuten goudbruin.

2 Begin aan de burger zodra de frietjes in de 
oven staan. Snijd de bieten in kleine stukjes en 
doe dit ook met de sjalotjes.

3 Doe de bieten, sjalotjes, kikkererwten en ei in 
een blender en meng tot een egale massa.

4 Voeg hier als laatste de havermout aan toe. Als 
het nog wat te nat is, doe je er wat meer 
havermout bij. Maak hier ronde schijven van 
en bak ze in olijfolie goudbruin.

5 Snijd voor de spread de tomaat en chilipeper in 
kleine stukjes en meng met de honing, olijfolie 
en kwark. Smeer een volkorenbroodje in met 
de spread en leg daar de burger op. Leg daar 
vervolgens plakjes tomaat, komkommer, 
avocado op en garneer met rucola melange.

voor 4 burgers 15.5 gram vezels per portie

bieten-
kikkererwten 

burger



ingrediënten

voor de burgers
• 300 gram 

voorgekookte bieten
• 100 gram havermout
• 2 sjalotjes
• 250 gram kikkererwten 

uit een pot
• 1 ei
• handje rucola melange
• 2 tomaten
• 1 avocado
• 1/2 komkommer

voor de spread
• 1 flinke tomaat
• 1/2 chilipeper
• 1 eetlepel honing
• 1 eetlepel olijfolie
• 2 scheppen kwark

overig
• 4 volkorenbroodjes
• 400 gram zoete 

aardappelfrietjes 
zelfgemaakt, uit de 
vriezer of vers uit het 
koelvak

8peulvruchten  receptenboekje

wist je dat?
Van peulvruchten (sojabonen) 
wordt tahoe en tempé gemaakt.
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bereidingswijze

1 Schil de zoete aardappelen, snijd ze in grovere 
stukken en kook ze gaar.

2 Kook ook de peultjes en de broccoli totdat ze 
knapperig en beetgaar zijn.

3 Maak ondertussen in een pannetje de linzen 
warm en doe dit ook met de doperwten. Giet 
daarna het vocht bij beide groenten af.

4 Ga vervolgens aan de slag met de dressing. 
Snijd de rode peper in hele kleine stukjes en 
meng samen met alle andere ingrediënten. 

5 Schil als laatste de sinaasappel en snijd deze in 
partjes.

6 Leg de rauwe spinazie in een saladeschaal en 
vul aan met de rest van de ingrediënten. Als 
laatste giet je de dressing eroverheen.

voor 4 personen 16.6 gram vezels per portie

linzensalade 
met groene 

groenten



ingrediënten

voor de linzensalade
• 400 gram linzen
• 400 gram doperwten
• 200 gram spinazie 

rauw
• 300 gram broccili in 

stukjes
• 250 gram peultjes
• 1 sinaasappel
• 2 flinke zoete 

aardappelen

voor de dressing
• 1 eetlepel olijfolie
• snuf zout
• snuf peper
• 1/4 teentje knoflook
• scheutje citroensap
• 1 eetlepel honing
• 1/4 rode peper
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wist je dat?
Linzen zijn ook ideaal voor een 
snelle soep en erg licht verteer-
baar.



11peulvruchten  receptenboekje

bereidingswijze

1 Begin met het maken van de falafel. Snijd de ui 
in hele kleine stukjes en pers twee tenen 
knoflook uit.

2 Doe dit samen met de kikkererwten en de rest 
van de ingrediënten in een keukenmachine of 
blender en meng totdat er een egale massa 
ontstaat. Als het te nat is, voeg je een klein 
beetje bloem toe. 

3 Maak kleine balletjes van het beslag en ga 
door totdat al het beslag op is. Doe flink wat 
olijfolie in de pan en bak hierin de falafel gaar 
en krokant.

4 Maak ondertussen de salade. Snijd de paprika 
in reepjes en de tomaten in partjes.

5 Laat de kidneybonen uitlekken, snijd de mango 
in blokjes en verkruimel de fetakaas. Meng 
vervolgens alles door elkaar heen.

6 Verwarm de wraps heel kort totdat ze een 
beetje zachter zijn en beleg met de salade. 
Leg als laatste de falafelballetjes erop en rol de 
wrap op.

voor 4 personen 28.6 gram vezels per portie

falafelwrap 
met salade



peulvruchten  receptenboekje

ingrediënten

voor de falafel
• 800 gram kikkererwten
• 1 flinke ui
• 2 tenen knoflook
• snuf cayennepoeder
• 2 eetlepels komijn
• peper en zout
• 4 theelepels ras el 

hanout
• 1/2 ei

• 4 volkorenwraps
• gemengde salade zak

groentemix voor in 
de wrap
• 200 gram paprika in 

reepjes
• 2 tomaten
• 300 gram kidneybonen
• 100 gram mango
• 150 gram fetakaas 

gepasteuriseerd
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tip!
Als variant op gehaktballetjes 
kun je falafelballetjes serveren 
bij de borrel. Helemaal hip!
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bereidingswijze

1 Doe de zwarte bonen in een vergiet en spoel 
ze voorzichtig om.

2 Zodra ze zijn omgespoeld doe je de zwarte 
bonen, eieren, dadels, halvarine, honing en 
ongezoete cacaopoeder bij elkaar in een 
blender en meng totdat er een glad mengsel 
ontstaat.

3 Doe dit mengsel in een kom en voeg daar de 
speltmeel en bakpoeder aan toe.

4 Vet een muffinblik of vormpjes in met wat olie 
en schep daar het beslag in.

5 Bak de muffins op 200 graden ongeveer 15-17 
minuten.

6 Controleer tussendoor of ze al goed zijn door 
er met een satéprikker in te prikken.

voor 8 kleine muffins 6 gram vezels per stuk

chocolade 
muffins met 

zwarte bonen
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ingrediënten

• 400 gram zwarte 
bonen (1 blik uitgelekt)

• 100 gram volkoren 
speltmeel

• 1 eetlepel ongezoete 
cacaopoeder

• 3 eieren
• 2 eetlepels honing
• 75 gram ontpitte 

dadels
• 25 gram halvarineboter
• 2 theelepels bakpoeder
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tip!
Dit recept is een gezonder 
alternatief, maar geniet er van 
met mate.



Maag Lever Darm Stichting
strijders voor een  

gezonde spijsvertering
Je spijsvertering werkt keihard. 
Dag in, dag uit. Je spijsvertering is van 
levensbelang. Als je gezond bent, kan je 
spijsvertering je beste vriend zijn. Maar 
je spijsvertering kan ook je vijand zijn: 
ze kan je bang of eenzaam maken, je 
laten schamen, je uitputten, slopen of 
je wereld klein maken. Je spijsvertering 
kan zelfs je dood worden. Voor bijna 
twee miljoen Nederlanders is hun 
spijsvertering geen vriend.

Voor hen strijden wij dan ook. 
Samen met artsen, met wetenschappers, 
met onder-zoekers, met donateurs gaan 
we voor oplossingen. Én wij strijden 
samen met patiënten. Met hen delen wij 
onze strijdlust maar ook lief en leed. Een 
gezonde spijsv ertering voor iedereen, 
dat is onze droom..

Disclaimer
De tips en adviezen uit dit 
boekje zijn bedoeld om
mensen zonder onder- 
liggende (spijsverterings)
aandoening bewust te maken
dat het eten van gezonde, 
vezelrijke voeding bijdraagt
aan een gezonde spijsver- 
tering. Voor adviezen bij
(spijsverterings) aandoenin-
gen verwijzen wij u graag 
naar www.mlds.nl.
De Maag Lever Darm  
Stichting aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor de 
juistheid, betrouwbaarheid 
en compleetheid van de 
informatie.

Colofon
Deze minigids is een 
uitgave van de Maag 
Lever Darm Stichting.

Beeld  
Anne Staal (illustraties), 
Stocksy

Ontwerp 
Erik olde Hanhof &
Judith Schoffelen
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