
what’s in a name? 
De naam zegt het al: 
bladgroente is groente 
waarvan we vooral het 
blad eten: paksoi, 
andijvie, postelein, 
spinazie, boerenkool, 
Chinese kool, rode 

kool, snijbiet, witlof 
en sla. Bladgroente 
zit vol vitaminen, 
mineralen, vezels en 
andere stoffen die 
goed zijn voor je 

gezondheid. 

sla je slag!
•  Ijsbergsla zie je overal in de winkels. De knapperige, 

frisse bladeren van deze sla kun je gebruiken als 
wrap en vullen met allerlei lekkers!

•  eikenbladsla kreeg zijn naam niet zomaar: de 
bladeren lijken op die van een eikenboom. Deze sla 
smaakt mals, zacht en licht naar noten. De sla is erg 
lekker met noten, fruit en geitenkaas met honing. 

•  Veldsla bestaat uit trosjes lepelvormige blaadjes. De 
sla heeft een intense, nootachtige smaak. Je kunt 
veldsla koud of warm in bijvoorbeeld stamppot eten.

•  Botersla (of kropsla) is er in rood en groen en heeft 
een zachte smaak. Lekker om zo met dressing te 
eten! Kan ook door de stamppot. 

•  Radicchio (of rode sla) smaakt wat bitter en kun je 
goed combineren met neutraal smakende slasoorten. 
Het blad is stevig, knapperig en mals. 

•  Romeinse sla heeft langwerpige bladeren: knapperig 
en zoet. De kleine variant heet Little Gem. De 
buitenste, stugge bladeren kun je ook stoven. Rauwe 
Romeinse sla wordt gebruikt voor Caesar Salad.

•  lollo rosso (rood) en lollo bionda (groen) hebben 
neutraal smakende, sterk gekroesde bladeren. Mooi 
om een salade mee op te leuken!

zo is spinazie altijD lekker! niet dol op 
spinazie? roerbak het eens in een wok met knoflook en ui 
en voeg tot slot geroosterde pijnboompitten en fetakaas 
toe. of stop het met gehakt, aardappelpuree, ei en room 
in een ovenschotel met lekker veel geraspte kaas erop. 

Het is je vast al eens opgevallen 
dat verse spinazie slinkt als je 
die opwarmt. Dat komt doordat 
spinazie voor 92,7% uit water 

bestaat! Als het vocht verdampt, 
worden de blaadjes dus veel 

kleiner.

Bladgroenten zijn makkelijk te roerbakken, koken, stoven, stomen en 
smoren. Wist je dat je spinazie en postelein ook rauw kunt eten? En 
sommige sla kun je opwarmen en in de stamppot of soep doen. De 
Romeinen kookten sla altijd, ze vonden het anders niet mals genoeg!

van bladgroentenblij

92,7%
gezond groen

men neme.

delicious. 32 delicious.




