
• 2 rumsteaks (ongeveer 400 gr in totaal)
• 125 gr jonge spinazieblaadjes
• 125 gr rucola
• 500 gr kleine trostomaatjes
• klein zakje parmezaanschilfers (40 gr)
• 125 ml balsamicoazijn

• 200 gr penne (ongekookt)
• 4 eetlepels pijnboompitten
• 3 eetlepels olijfolie
• peper
• zout 

        INGREDIENTEN 

        VOORBEREIDING
Rooster de pijnboompitten en een pan zonder vetstof.
Snij de tomaten in kwartjes.

        BEREIDING
De steak kruiden met peper en dichtschroeien in een hete pan met olijfolie (ongeveer 5 
minuten). Laat rusten.
Laat de balsamico azijn inkoken tot siroop.
Kook de pasta, laat afkoelen en vermeng met olijfolie, de in stukjes gesneden tomaatjes en de 
rucola. Kruid met peper en zout. Snij het vlees in sneetjes en kruiden met zout.
Leg het vlees op een bedje van rucola en spinazie. Werk af met olijfolie, parmezaanschilfers, 
siroop en pijnboompitten.

WEEK 21

STEAK OP 
FLORENTIJNSE WIJZE
 
aantal personen : 4
de caloriewaarde = 570 kcal/pp

TIP
Serveer de pasta - tomaat- rucola mengeling in een kommetje apart.



WEEK 21PIJNBOOMPITTEN ...

WEETJE

De pijnboompit is het zaad van een den. Er zijn ongeveer twintig dennensoorten waarvan de zaden 
groot genoeg zijn om geoogst te worden voor de verkoop. De pitten die in de handel zijn komen 
van vier verschillende dennensoorten. De zaden groeien in de kegelvrucht, tussen houtachtige 
schubben. Door geplukte dennenappels te schudden komen de zaden vrij die daarna nog gepeld 
moeten worden. Dit gebeurt tegenwoordig allemaal machinaal.

Pijnboompitten hebben een licht harsachtige smaak. Ze zijn rijk aan olie. Er wordt ook 
pijnboompittenolie van gemaakt. Deze pitten zijn bijna overal en in iedere supermarkt te verkrijgen. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat pijnboompitten werkzame stoffen bevatten die 
een positieve werking hebben op het prestatievermogen en bloedwaarden. 
100 gram pijnboompitten voorziet in de dagelijkse behoefte aan aminozuren en spoorelementen. 
Werkzame stoffen in de pijnboompitten hebben een preventieve uitwerking tegen tuberculose en 
bloedarmoede. 

Let op: Het eten van pijnboompitten kan een risico van een intens bittere, soms metaalachtige 
nasmaak opleveren die zich pas na een of twee dagen na de consumptie voordoet. De klachten zijn 
niet eerder opgetreden bij pijnboompitten van Europese afkomst. Het betreft hier een soort van de 
Chinese pijnboompitten. Het is niet duidelijk om welke soort het gaat. Er is onderzoek naar gedaan, 
maar niets wijst er op dat de pijnboompitten schadelijk voor de gezondheid zouden zijn. Men gelooft 
dat de bittere smaak wordt veroorzaakt door de stof triglyceride, maar dat is niet bewezen. Men zou 
de Chinese pijnboompitten kunnen vermijden. Men herkent ze aan de vorm. Ze zijn korter en dikker 
dan de Europese pijnboompit.

AANKOOP & BEWARING

Bewaar pijnboompitten op een donkere plaats, en liever in een kast dan in de koelkast. Zodra de 
verpakking geopend is, blijven de pitten nog ongeveer drie maanden goed. Daarna gaan ze vreemd 
smaken. Ze zullen sterk en bitter smaken, dat komt door het hoge vetgehalte. 
 

VOEDINGSWAARDE (per 100 gram)

kcal 635 
water 2,4 g • eiwit 27 g • koolhydraten 13,5 g • vet 52,5 g 
vit. B1 0,7 mg • vit. B2 0,2 mg • vit. B6 0,1 mg
natrium 5 mg • kalium 600 mg  • calcium 25 mg 
fosfor 500 mg • ijzer 5 mg • magnesium 230 mg  
koper 1,2 mg • zink 6 mg


