
• 4 stronken prei
• 250 gr gekookte ham (zonder vetrand)  

in dikke sneden
• 250 gr magere platte kaas
• 2 eieren

• 1 eetlepel bereidingsvetstof
• 100 gr magere geraspte kaas (20+)  

vb Emmental light, Jogging...
• 1/2 teentje knoflook
• peper, zout, nootmuskaat

        INGREDIENTEN

        VOORBEREIDING
Maak de prei schoon en snij in fijne ringen. Snij de ham in blokjes.

        BEREIDING
Stoof de prei in de bereidingsvetstof en laat nadien afkoelen.
Klop de eieren los met een vork en roer deze door de magere platte kaas. Voeg hierbij het 
geplette knoflookteentje en de helft (50 gr) van de magere geraspte kaas. Roer dit alles goed 
door elkaar.
Voeg er vervolgens de prei en de ham bij en breng op smaak met peper, zout en muskaatnoot.
Doe alles in een ingevette ovenschotel en strooi er de rest van de magere geraspte kaas over 
en laat ca 30 minuten bakken in een voorverwarmde oven van 180 °C
Serveer als een torentje met behulp van een serveerring en werk af met wat peterselie.

TIP
Je kan dit serveren met brood, pasta, rijst of aardappelen.Indien je er per persoon 50 gr brood 
of 150 gr aardappelen of 40 gr ongekookte rijst/pasta (=110 gr gekookt) bij eet, levert dit een 
totaal op van 410 kcal per persoon.

WEEK 04

LICHTE PREIGRATIN 
MET HAM
aantal personen : 4
de caloriewaarde = 286 kcal/pp



WEEK 04PREI ... EEN ZOMER- EN EEN WINTERVERSIE! 

Prei behoort tot de vollegrond groenten zoals wortelen en selder. Er is zomerprei, die in de maanden 
april tot augustus wordt aangevoerd, en winterprei, die van december tot april verkrijgbaar is. Het 
preiwit heeft een zachte uiensmaak. Ook het groene gedeelte van prei wordt gebruikt voor de 
bereiding van gerechten.

GEZONDHEID
Prei is goed voor de stembanden, tenminste dat zeiden Aristoteles en keizer Nero al! Aristoteles zei 
dat hij een heldere stem had door prei en Nero vertelde dat hij een sterke stem kreeg door prei te 
eten.  Wanneer prei gesneden wordt, worden de antioxidanten uit de prei omgezet in allicine, een 
zwavelverbinding. Allicine zou een natuurlijk antibioticum zijn en heeft antibacteriële, antivirale, 
antiparasitaire en schimmelremmende eigenschappen. Het vermindert cholesterol en belemmert 
schadelijke enzymen in de lever.

AANKOOP EN BEWARING
Prei is het hele jaar te verkrijgen. Koop alleen prei met een zeer dichte bladvorming, fris en 
donkergroen blad, zonder beschadigde plekken. Slappe stengels, opengebarsten of opgezwollen 
stengels of verdroogde en verkleurde bladeren betekenen dat de prei niet vers is. 
Verse prei blijft in de groentenbak van de koelkast ongeveer 2 weken goed. Ongewassen en op een 
koele, vochtige plaats kan u prei 1 tot 2 maanden bewaren. Je kan ze afdekken met grond en liefst 
vorstvrij bewaren. Prei kan je ook geblancheerd invriezen. De groente moet niet ontdooid worden 
om te bereiden.
Wanneer je prei koopt is er een handige manier om hem vers te houden. Je stopt de wortelkant van 
een prei in een jampotje met een laagje water. Vervolgens gaat de prei verder groeien en komen 
er wortels uit de onderkant! Ververs het water elke dag of zet de prei gewoon in de aarde als de 
wortels lang genoeg zijn. Zo houd je de prei vers. Elke dag kun je een paar centimeter van een 
preistengel afsnijden. 

VOEDINGSWAARDE (per 100 gram)

kcal 30 
water 90,4 gr • eiwit 1,8 gr • koolhydraten 4,0 g r • suikers 3,0 gr • vet 0,3 gr
vit. A 0,09 mg • vit. B1 0,12 mg • vit. B2 0,04 mg • vit. B6 0,25 mg • vit C 25 mg
natrium 5 mg  • kalium 250 mg  • calcium 60 mg • fosfor 30 mg 
ijzer 1,0 mg • magnesium 10 mg  • koper 0,02 mg • zink 0,30 mg


