
  
 

Omelet wrap met spinazie 
Lunch – brunchgerecht 2 personen 

 

 35 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 4 eieren 
▪ melk 
▪ 200 g verse spinazie 
▪ 50 g feta 
▪ 1 gegrilde paprika, pot, in reepjes 
▪ 250 g champignons, in plakjes 
▪ 2 handjes rucola 
Tzatziki saus 
▪ 1 komkommer 
▪ 1 el olijfolie 
▪ 170 g Griekse yoghurt 
▪ 1 teentje knoflook, geperst 
▪ 1 el citroensap 
▪ peper en zout 
▪ paar blaadjes verse munt (optoneel) 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Was de komkommer en schil hem met een dunschiller.  
2. Snijd hem door de lengte doormidden en verwijder met een lepeltje het middelste gedeelte met de pitjes. 
3. Rasp de rest fijn en doe in een zeef of vergiet.  
4. Druk met een lepel het meeste vocht er uit. 
5. Voeg de olijfolie, knoflook en citroensap toe aan de yoghurt en schep de geraspte komkommer er door. 
6. Breng op smaak met wat peper en zout en eventueel wat verse munt.  
7. Bewaar de tzatziki afgedekt in de koelkast. 
8. Verhit een beetje olie of margarine in een pan en bak de champignons hier een paar minuten in.  
9. Voeg de spinazie toe en laat slinken.  
10. Breng dit groentemengsel op smaak met een beetje peper en zout.  
11. Kluts de eieren in een kom door elkaar met een scheut melk. 
12. Verhit een beetje olie of margarine in een koekenpan en schenk de helft van het eimengsel hier in.  
13. Bak de omelet 2 á 3 minuutjes aan één zijde en draai dan voorzichtig om en bak ook de andere zijde nog 

een minuutje.  
14. Herhaal dit ook met de rest van het eiermengsel en maak een 2e omelet. 
15. Schep wat van het groentemengsel op de omelet in één lijn.  
16. Leg hier wat reepjes gegrilde paprika op en kruimel er wat feta over. 
17.  Rol de omelet op en leg op een bordje met wat rucola en serveer met de tzatziki. 
 


