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PEULVRUCHTEN
gezond met voeding

samen kanker voorkomen

Passie voor Peulvruchten

Over het Wereld Kanker Onderzoek Fonds
Onze visie

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds streeft naar een wereld waarin niemand
een kanker krijgt die voorkomen kan worden.

Onze missie

Wij sturen, stimuleren en financieren innovatief en vooraanstaand
wetenschappelijk onderzoek wereldwijd gericht op de preventie en overleving
van kanker door middel van voeding, gewicht en lichaamsbeweging en helpen
mensen keuzes te maken in hun leefstijl die het risico op kanker kunnen
verlagen.

Het internationale World Cancer Research Fund netwerk

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is lid van het internationale World
Cancer Research Fund (WCRF) netwerk. Dit netwerk is een internationaal
samenwerkingsverband van charitatieve instellingen die zich richten op de
preventie van kanker door een gezonde voeding en leefstijl.

Steun ons werk

Ons werk wordt uitsluitend mogelijk gemaakt door giften van het publiek. Wij
ontvangen geen overheidsgelden en zijn geheel zelfstandig. Wij zijn door de
Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Wilt u het werk van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds steunen? Word dan
donateur of steun ons met een eenmalige bijdrage via onze website,
www.wkof.nl. Alvast hartelijk dank!
Meer informatie over het Wereld Kanker Onderzoek Fonds vindt u op
www.wkof.nl.

Peulvruchten:
lekker en gezond eten
Peulvruchten zijn gezond. Ze zitten boordevol gezonde voedingsstoffen zoals
vezels, vitaminen en mineralen. En wist u dat een gevarieerd voedingspatroon,
voornamelijk gebaseerd op plantaardige producten zoals groente, fruit,
volkorenproducten en peulvruchten helpt om uw risico op kanker te verlagen?
Zet daarom regelmatig peulvruchten op het menu. Van bruine bonen tot
sperziebonen en van kikkererwten tot taugé: met zoveel soorten peulvruchten is
er voor ieder wat wils.
In deze brochure leest u alles over peulvruchten. Waarom zijn ze zo gezond en
wat kunt u ermee? Inclusief een aantal verrassende recepten om u te helpen
om van peulvruchten te genieten.
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Alle peulvruchten
op een rij
Peulvruchten kunnen we in een aantal categorieën indelen. De meest
bekende categorieën zijn verse peulvruchten en gedroogde of geconserveerde
peulvruchten, maar ook kiemgroenten behoren tot de peulvruchten. Van
sommige peulvruchten eten we de hele peul (bijvoorbeeld sperziebonen), en
van andere alleen de zaden (bijvoorbeeld erwten) of de ontkiemde zaden (zoals
taugé). Op deze pagina’s ziet u voorbeelden van welke peulvruchten in welke
categorie thuishoren.

Gedroogde en geconserveerde
peulvruchten
bruine bonen
chilibonen
kapucijners
kidneybonen
kikkererwten
linzen
sojabonen
spliterwten

Verse peulvruchten

witte bonen
zwarte bonen

doperwten
haricots verts
kousenband
peultjes

Kiemgroente

snijbonen
sperziebonen

alfalfa

sugar snaps

taugé

tuinbonen

tuinkers

Wist u dat ook pinda’s peulvruchten zijn?
In deze brochure bedoelen we echter in het vervolg alleen voedingsmiddelen
uit de categorieën op deze pagina’s, omdat pinda’s niet dezelfde
gezondheidsvoordelen hebben als andere peulvruchten.
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Peulvruchten zijn gezond!
Peulvruchten zijn niet alleen lekker; ze zitten ook nog eens boordevol gezonde
voedingsstoffen zoals vezels, vitaminen en mineralen, en bevatten weinig
calorieën. Er is wel een verschil tussen de peulvruchten die we vers eten (zoals
sperziebonen) en gedroogde en geconserveerde peulvruchten (zoals bruine
bonen).

Peulvruchten en kankerpreventie

Wist u dat een gevarieerd voedingspatroon, voornamelijk gebaseerd
op plantaardige producten zoals groente, fruit, volkorenproducten en
peulvruchten helpt uw risico op kanker te verlagen?

Verse peulvruchten en kiemgroenten bevatten B-vitamines, vitamine C, eiwitten,
vezels en mineralen zoals ijzer en calcium. Gedroogde en geconserveerde
peulvruchten bevatten geen vitamine C, maar wel veel eiwitten en koolhydraten.
Peulvruchten horen daarom bij verschillende productgroepen: u kunt ze eten als
groente, als vleesvervanger (vanwege de eiwitten) of als bron van koolhydraten
(net als rijst, pasta en aardappelen). Peulvruchten zijn dan ook een belangrijk
onderdeel van een gezond voedingspatroon.

Veel groente en fruit eten kan beschermen tegen mond- en keelkanker,
slokdarmkanker en maagkanker. Het is belangrijk om daarbij zo veel mogelijk
te variëren in de soorten groente en fruit die u eet. Zo krijgt u een breed
scala aan verschillende voedingsstoffen binnen. Peulvruchten kunnen daarbij
helpen.
Peulvruchten bevatten ook veel voedingsvezels. Een voedingspatroon met
veel voedingsvezels verlaagt het risico op dikkedarmkanker. Ook kan het
eten van te veel rood vlees uw risico op dikkedarmkanker verhogen. Door
een deel van het vlees dat u eet te vervangen door peulvruchten eet u
minder vlees en meer groente.
Omdat peulvruchten weinig calorieën bevatten maar wel voor een verzadigd
gevoel zorgen, draagt het regelmatig eten van peulvruchten ook bij aan het
bereiken of behouden van een gezond gewicht. En overgewicht is een van de
belangrijkste risicofactoren voor kanker.
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Wat zit er in peulvruchten?
Hieronder ziet u de hoeveelheid belangrijke voedingsstoffen die enkele populaire
peulvruchten (per 100 gram) bevatten.
per 100 gram

Calorieën
(kcal)

Vet (gram)

Koolhydraten
(gram)

Eiwitten
(gram)

Vitamine C
(milligram)

IJzer
(milligram)

Voedingsvezel (gram)

Verse peulvruchten en kiemgroenten
Doperwten (gekookt)

69

0

11

4

25

2,0

4,5
2,5

Peultjes (gekookt)

33

0

5

2

35

0,5

Sperziebonen (gekookt)

25

0,4

2

2

1

0,8

2,9

Taugé (rauw)

48

1,0

3

5

15

1,0

3,5

Tuinbonen (gekookt)

45

0

4

5

30

0,8

4,7

109

0,6

15

7

0

1,5

8,1

99

0,7

12

9

0

2,9

5,3

Kidneybonen (uit blik/pot)

107

0,4

15

8

0

2,0

7,0

Kikkererwten (uit blik/pot)

127

2,7

15

7

0

1,5

7,1

Sojabonen (gekookt)

251

11,2

10

22

0

5,0

13,2

Witte bonen (uit blik/pot)

105

1,2

13

7

0

1,5

6,5

Gedroogde/geconserveerde peulvruchten
Bruine bonen (uit blik/pot)
Linzen (gekookt)

Verse peulvruchten zijn heel caloriearm. Zo hebben
sperziebonen maar 25 kcal per 100 gram!
Omdat gedroogde/geconserveerde peulvruchten rijk zijn aan
koolhydraten, kunt u deze ook gebruiken als vervanger voor
aardappelen, rijst of pasta.

De meeste verse peulvruchten
zitten boordevol vitaminen,
zoals vitamine C.
Door (een deel van) het vlees
in een gerecht te vervangen
door peulvruchten, wordt het
meteen een stuk vezelrijker!

Verse peulvruchten en ook de
meeste geconserveerde en
gedroogde soorten bevatten
nauwelijks vet.
Sojabonen zijn een goede bron van eiwitten en van ijzer.
Daarom worden deze vaak verwerkt tot vleesvervanger.
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Een portie peulvruchten
Staan er vandaag peulvruchten op het menu? Houd de volgende portiegroottes
aan als u peulvruchten wilt bereiden.

Peulvruchten als groente

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds raadt aan om elke dag ten minste vijf
porties groente en fruit te eten.
Vanwege de hoge voedingswaarde tellen peulvruchten mee als groente, ook al
zijn ze dit eigenlijk niet. 100 gram peulvruchten is een portie groente. Hierbij
moet u uitgaan van het gewicht na bereiding.
Gedroogde en geconserveerde peulvruchten tellen mee als maximaal één portie,
ongeacht hoeveel u ervan eet. Dit is omdat deze soorten peulvruchten weliswaar
veel vezels bevatten, maar de combinatie van vitaminen en mineralen te veel
verschilt van die van groente.

Peulvruchten als bron van koolhydraten

Gedroogde en geconserveerde peulvruchten zoals bruine bonen of linzen
bevatten veel koolhydraten, net als bijvoorbeeld rijst of aardappelen. Een
goede portie peulvruchten als u deze eet als bron van koolhydraten bij uw
maaltijd is ongeveer 200 gram (gekookt gewicht). Dit komt neer op ongeveer 4
opscheplepels.

Peulvruchten als vleesvervanger

Omdat gedroogde en geconserveerde peulvruchten veel eiwitten bevatten,
zijn deze een goede vleesvervanger. Als u vlees in uw gerecht vervangt door
peulvruchten zoals linzen of kidneybonen, gebruik dan ongeveer 75 gram
(gekookt gewicht) peulvruchten per persoon.

Tips om meer peulvruchten te eten
•
•
•
•
•
•
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Maak een sandwich met kaas en kiemgroenten zoals waterkers.
Voeg doperwten toe aan bijvoorbeeld aardappelsalade.
Zet als snack geblancheerde sugar snaps op tafel met een zelfgemaakte
yoghurtdipsaus.
Strooi wat knapperige taugé over uw Aziatische gerechten.
Vervang (een deel van) het gehakt in sauzen door linzen, bruine bonen of
kidneybonen.
Vervang (een deel van) de kip in verschillende roerbakgerechten door
kikkererwten.
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Peulvruchten bewaren
Waar en hoelang u peulvruchten het beste kunt bewaren, verschilt per soort.
In onderstaand overzicht vindt u bewaarinformatie voor de meeste soorten
peulvruchten.
Verse peulvruchten (zoals erwten, peultjes,
sperziebonen en sugar snaps) kunt u in de
koelkast 2 tot 3 dagen bewaren. Als de verse
peulvruchten al gesneden zijn, moet u ze
dezelfde dag gebruiken. Als u ze - gesneden
of ongesneden - langer wilt bewaren, kunt u ze
blancheren (heel kort koken) en invriezen. In de
vriezer zijn ze dan nog een jaar houdbaar.
Soms zijn verse peulvruchten voorverpakt (al
dan niet gesneden) verkrijgbaar in het koelvak van
de supermarkt. Let hierbij op de TGT (te gebruiken tot)
datum op de verpakking. Na deze datum kunt u de peulvruchten niet meer
gebruiken.

Gedroogde peulvruchten (zoals bruine en witte
bonen, kidneybonen, kikkererwten, spliterwten en
linzen) zijn op een koele, droge en donkere plaats
ongeveer een jaar houdbaar. Ook daarna zijn ze
nog goed te gebruiken, maar kan de week- en
kooktijd wat langer zijn omdat de schil stugger is
geworden.
Na het koken kunt u de gedroogde peulvruchten in
de diepvries nog ongeveer een jaar bewaren.
Kiemgroenten (zoals taugé) zijn heel kort
houdbaar in de koelkast. Gebruik kiemgroente
niet meer nadat de TGT-datum is verstreken.

Geconserveerde peulvruchten uit pot, blik
of diepvries zijn heel lang houdbaar. Op de
verpakking staat een THT (ten minste houdbaar
tot) datum, maar vaak zijn deze producten ook
daarna nog prima te gebruiken.
Gebruikt u niet de hele pot? In een afgesloten
bakje is de rest nog enkele dagen houdbaar in de
koelkast. U kunt dit ook invriezen, dan is het nog
enkele maanden houdbaar.
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Peulvruchten bereiden
Peulvruchten kunt u op allerlei manieren bereiden. Bijvoorbeeld gekookt, in
roerbakgerechten, door salades, in de soep of als vleesvervanger. Hoe u
peulvruchten bereidt hangt af van de soort.

Gedroogde
peulvruchten

moet u meestal eerst weken in water en
daarna koken. Vaak staat de aanbevolen week- en
kooktijd aangegeven op de verpakking.

Op de volgende pagina’s vindt u enkele lekkere en gezonde recepten met
peulvruchten.
Weken

Verse
peulvruchten

kunt u op dezelfde manier bereiden als
groente. U kunt ze koken, maar ook roerbakken
of stomen. Hoe lang u ze moet koken, hangt af van de
soort en van uw eigen smaak. Verse peulvruchten
kunt u beter niet rauw eten. Deze bevatten de natuurlijke
gifstof lectine, die onschadelijk wordt gemaakt door verhitting.

Koken

Stomen

Roerbakken

(Dop)erwten

5-8 minuten

5-8 minuten

5-8 minuten

Peultjes

5-7 minuten

5 minuten

3-5 minuten

Sperziebonen

12-16 minuten 15-20 minuten 10-13 minuten

Tuinbonen

5-8 minuten

5-8 minuten

5-10 minuten*

*het beste is om ze eerst 2 minuten te blancheren

Koken

Bruine en witte
bonen, kapucijners 8-12 uur

1-2 uur

Kidneybonen

12 uur

45 minuten

Kikkererwten

6-8 uur

1-1,5 uur

Linzen
Niet nodig
30-60 minuten
(rode 			
(rode linzen 15-20
			 minuten)

Geconserveerde peulvruchten

uit pot, blik of diepvries zijn al gekookt en hoeft u alleen even te verwarmen.
Dit geldt zowel voor soorten als sperziebonen en doperwten als voor soorten
als witte bonen en kidneybonen.

Kiemgroenten

zoals taugé kunt u rauw toevoegen aan verschillende gerechten. Om
bacteriën te doden moet u de kiemgroente wel goed wassen en liefst ook
even in heet water onderdompelen. Als u kiemgroente wilt toevoegen aan
een warm gerecht, voeg het dan pas op het eind toe zodat het knapperig
blijft.
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Recepten met Peulvruchten

Tortilla met snijbonen
Voor 2 personen
Bevat per persoon:
625 kcal | 11,5 gram vezels | 3 porties groente
Bereidingstijd: 20 minuten
Ingrediënten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 gram snijbonen, in stukjes van ca. 2 cm gesneden
½ courgette, in kleine blokjes gesneden
1 rode of gele paprika, in kleine blokjes gesneden
1 sjalot, gesnipperd
2 teentjes knoflook, geperst
2 eetlepels olie
100 gram panklare bloemkoolroosjes
2 theelepels Provençaalse kruiden
1 dl tomatensap
100 gram rode kidneybonen (uit pot of blik)
4 bloemtortilla’s
100 gram geraspte (geiten)kaas

Bereidingswijze:
1. Verhit de olijfolie in een wok of braadpan.
2. Bak het sjalotje en de knoflook zachtjes glazig. Schep de overige groenten
erdoor en roerbak ze ca. 4 minuten.
3. Voeg de Provençaalse kruiden, tomatensap en de kidneybonen toe en laat
de groenten nog ca. 5 à 7 minuten zachtjes sudderen.
4. Schep de groenten af en toe om en laat het vocht intussen verdampen.
5. Verwarm de tortilla’s volgens de gebruiksaanwijzing, strooi de kaas erop en
schep de groenten erop. Vouw de onderkant van de tortilla’s over de vulling
en vouw daarna de zijkanten over elkaar.
Bron: GroentenFruit Bureau
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Indiase linzensoep (Dahl)
Voor 2 personen
Bevat per persoon:
560 kcal | 17 gram vezels | 2 porties groente
Bereidingstijd: 60 minuten
Ingrediënten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 eetlepel olijfolie
1 ui, gesnipperd
3 stengels bleekselderij, in reepjes gesneden
1 rode of gele paprika, in kleine stukjes gesneden
1 teentje knoflook, geperst
1 eetlepel gember
1 eetlepel kerriepoeder
250 ml kokosmelk*
750 ml groentebouillon (zoutarm of zelfgemaakt)
150 gram oranje linzen (gedroogd)
versgemalen zwarte peper
2 eetlepels verse koriander of peterselie

*kokosmelk die overblijft kunt u invriezen

Bereidingswijze:
1. Verwarm de olijfolie in een soeppan. Voeg de ui, bleekselderij, paprika,
knoflook en gember toe en fruit alles 5 minuten.
2. Voeg de kerrie toe en bak dit op hoog vuur een paar minuten tot u de kerrie
goed ruikt.
3. Voeg de kokosmelk, bouillon en linzen toe en breng het geheel aan de kook.
4. Laat de soep ongeveer 30-40 minuten op laag vuur koken totdat de linzen
helemaal stukgekookt zijn.
5. Breng de soep op smaak met flink wat peper. Verdeel over twee kommen of
soepborden en strooi de koriander of peterselie erover.
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Makreelpakketje met
sperziebonen
Voor 2 personen
Bevat per persoon:
635 kcal | 5 gram vezels | 2 porties groente
Bereidingstijd: 45 minuten
Ingrediënten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 gestoomde makreel (300-400 gram)
200 gram dunne sperziebonen, gehalveerd
1 rode ui, in dunne partjes
2 tenen knoflook, in plakjes
1 rode paprika, in reepjes
1 eetlepel verse oregano of tijm, fijngehakt
versgemalen zwarte peper
1-2 eetlepels olijfolie
2 stukken bakpapier van 30 x 30 cm

Bereidingswijze:
1. Verwarm de oven voor op 200 °C.
2. Kook de sperziebonen in ruim kokend water in 4-6 minuten beetgaar. Spoel
ze onder koud water af en laat ze goed uitlekken.
3. Meng de sperziebonen in een kom met de ui, knoflook, paprika en oregano.
Schep er wat zout en peper naar smaak door en sprenkel de olie erover.
Verdeel dit mengsel over de stukken bakpapier.
4. Maak de makreel schoon, verwijder het vel en de graten.
5. Leg de stukken vis op de groenten maal er wat peper boven en sprenkel
twee eetlepels water erover.
6. Vouw het bakpapier langs de groenten en vis omhoog en draai het als een
pakketje dicht. Leg de pakketjes op de bakplaat en laat de groenten en vis
in de oven in 20-25 minuten gaar en heet worden.
Bron: www.visrecepten.nl
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De wetenschap achter onze
aanbevelingen
De voorlichting van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is gebaseerd
op de meest uitgebreide analyse van wetenschappelijk onderzoek
naar de preventie van kanker die ooit is gedaan. Wij houden deze
informatie actueel aan de hand van de resultaten van het Continuous
Update Project (CUP). In dit project wordt nieuw onderzoek continu
geanalyseerd.
Het CUP bouwt voort op het wetenschappelijke rapport Food,
Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global
Perspective uit 2007 van het internationale World Cancer Research
Fund (WCRF) netwerk. Het rapport was en is nog steeds de meest
gezaghebbende bron op het gebied van kankerpreventie. Verder
worden onze brochures regelmatig geactualiseerd en gecontroleerd
door deskundigen.

10 aanbevelingen ter preventie van kanker
1

2

Bronnen
Voor de informatie in deze brochure zijn, behalve bovenstaande
wetenschappelijke rapporten, de volgende bronnen gebruikt:
• NEVO-online versie 2013/4.0, RIVM, Bilthoven
• Peulvruchten. Voedingscentrum:
www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/peulvruchten
• Veggipedia. GroentenFruit Bureau:
www.groentenenfruit.nl/veggipedia

6

3

4

5

Drink liever geen
alcohol. Als u wel alcohol
wilt drinken, neem dan
per dag niet meer dan 1
glas (voor vrouwen) of 2
glazen (voor mannen).

7
Eet minder zout of
gezouten voedsel.

Beweeg iedere dag
minimaal 30 minuten.

Onze informatie over kankerpreventie richt zich op de Nederlandse
bevolking in het algemeen. De informatie is niet bedoeld voor
personen die op doktersvoorschrift een dieet volgen of speciale
behoeften hebben op het gebied van voeding en leefstijl. Wij geven
geen medisch advies; schakel hiervoor uw arts in.
Lees meer over ons wetenschappelijk onderzoek op:
www.wkof.nl/onderzoek

Zorg voor een zo laag
mogelijk gewicht en
een slanke taille, maar
vermijd ondergewicht.

Eet minder calorierijk
voedsel en drink weinig
suikerrijke dranken.

Eet veel groenten, fruit,
volkorenproducten en
peulvruchten en varieer
zo veel mogelijk.

Eet minder rood
vlees (zoals rund- en
varkensvlees) en eet
liever geen bewerkt
vlees (zoals ham, spek
of salami).
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Vertrouw niet op
voedingssupplementen
om u tegen kanker te
beschermen.

9

Geef baby’s de eerste
zes maanden uitsluitend
borstvoeding. Geef
daarna aanvullende
vloeibare en vaste
voeding.

10

Als u kanker
heeft gehad en
de behandeling is
beëindigd, volg dan de
aanbevelingen voor de
preventie van kanker.

En natuurlijk… niet roken.

Peulvruchten zijn gezond! Wist u dat een gevarieerd voedingspatroon,
voornamelijk gebaseerd op plantaardige producten zoals groente, fruit,
volkorenproducten en peulvruchten helpt om uw risico op kanker te verlagen?
In deze brochure leest u alles over peulvruchten. Wat zijn peulvruchten, waarom
zijn ze zo gezond en wat kunt u ermee? Inclusief een aantal verrassende recepten
om u te helpen om van peulvruchten te genieten.

Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds
Bezoekadres: Leidseplein 33-2 / 1017 PS Amsterdam
Correspondentieadres: Postbus 15444 / 1001 MK Amsterdam
Tel: 020 344 95 95 / E-mail: informatie@wkof.nl
Website: www.wkof.nl
Bankrekening (IBAN): NL51 ABNA 0424356309
Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds maakt deel uit van het
internationale World Cancer Research Fund netwerk.
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