
Granen en peulvruchten
Les 1 – 20 maart 2021



Granen
Bron van koolhydraten, eiwitten, vitamines, mineralen en vezels.

Belangrijkste:

• Tarwe

• Rogge

• Gerst

• Haver

• Mais

• Rijst

• Sorghum

• Gierst

De volledige (onbewerkte) korrel bevat de meeste voedingsstoffen. De 
buitenste laag, het kaf, is het oneetbare gedeelte.

Granen bevatten gluten, die zorgen ervoor dat deeg volume krijgt en 
bijvoorbeeld brood en cake luchtig worden.

Glutenvrij: haver, rijst, mais en gierst (en quinoa, teff, boekweit) © VOED JE GOED KOOKLESSEN



Peulvruchten
• Ook een belangrijke bron van voedingsstoffen als 

eiwitten en vezels
• Veel gebruikt in vegetarische en veganistische keuken
• Een portie peulvruchten bevat ongeveer evenveel 

ijzer als vlees!
• De combinatie van granen en peulvruchten zorgt voor 

een betere opname van de eiwitten
• Soorten: bonen  en erwten (vers en gedroogd)
• Witte, bruine, zwarte en kidneybonen, kikkererwten, 

sojabonen (bevatten de beste eiwitten die door het 
lichaam worden opgenomen), kapucijners, peultjes, 
sperziebonen, mungbonen (ontkiemde mungbonen = 
taugé), linzen

• Goede combinaties:
• Tarwe + erwten
• Rijst + sojabonen
• Gierst + linzen
• Gerst/gort + kikkererwten
• Haver + bruine bonen
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Haver
• Enorm in populariteit toegenomen

• Havermout, havermelk (smoothies, cappuccino’s)

• Glutenvrij (maar vaak besmet door nabij gelegen 
tarwevelden!)

• Bevat 2x meer vet dan tarwe

• Gunstig t.b.v. verlaging cholesterolgehalte

• Bevat veel vitamine B, kiezelzuur en zink

• Rijpe haver werkt verwarmend

© VOED JE GOED KOOKLESSEN



Boekweit
• In opkomst als glutenvrij graan

• Gebruikt in meel voor brood en pannenkoeken

• Eigenlijk geen graan maar een zaad

• Gelijkenis met een beukennootje

• Geroosterde boekweit (kasha) smaakt ook nootachtig

• Rijk aan calcium, vitaminen B en eiwitten

• Mixt goed met capucijners (eiwitopname)

• Wat plakkerig als gekookte graan

• Goed voor de bloedcirculatie in de kleine (haar)vaten

• Bevat rutine = anti-oxidant
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Linzen en andere peulvruchten
• Veel gebruikt in vegetarische en veganistische 

keuken

• Veel soorten en kleuren: berglinzen, de Puy linzen 
(vulkaanlandschap in Frankrijk), Beluga (Spanje)

• Rode linzen kook je stuk, daarom veel gebruikt in 
soepen en sauzen

• Populair als vervanger van Italiaanse pasta’s

• Belangrijke ingrediënt in vegaburgers 

• Linzen hoeven in tegenstelling tot andere 
gedroogde peulvruchten als bonen niet van tevoren 
geweekt te worden

• Goede bron van eiwitten en linzen bevatten meer 
ijzer dan kip en biefstuk, maar het ijzer in linzen is 
moeilijker te absorberen. Combineer ze met 
vitamine C (zoals een goede hoeveelheid 
citroensap) om de ijzerabsorptie te vergroten. © VOED JE GOED KOOKLESSEN



Tips voor het koken van peulvruchten
• Vraagt verteringskracht
• Kan opgeblazen gevoel en winderigheid veroorzaken
• Wassen – weken – koken – nawellen
• Weken kan wel 8, 12 of 24 uur duren (tip: ‘s nachts 

weken, ‘s ochtends koken, rest van de dag nawellen)
• Voeg 1 el citroensap toe aan het weekwater
• Kook in vers water, 3x volume
• Voeg stuk kombu (gedroogd zeewier) toe aan 

kookwater
• Voeg gedroogde kruiden toe na het afgieten voor 

betere vertering (nawellen): bonenkruid, tijm, 
basilicum

• Breng op smaak met iets zuurs als appelazijn, 
zuurkool, citroensap, appel
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