
Weekplanning maaltijden week 29 

1. Maandag: Gebakken aardappelen, schnitzels en salade met venkel en sinaasappel 

2. Dinsdag: Pasta met spinazie 

3. Woensdag: Scaloppa met krieltjes (gebakken of gekookt) en salade van andijvie en augurk 

4. Donderdag: Kliekjesdag 

5. Vrijdag: Pizza met witte saus, kip en spek (Plaatpizza, dus deeg niet verdelen) met rode 

linzensoep 

6. Zaterdag: Geroosterde buikspek uit de oven met rijst en sperziebonen. (Saus van de foe 

yong hai erbij) 

7. Zondag: Mosselen in bier met stokbrood en (knoflook of cocktail) saus 

Boodschappen: 

1. 800 gram aardappel, 4 ongepaneerde schnitzels, cornflakes, 75 gram rucola, 2 sinaasappels, 

bleekselderij, witlof, rode ui, bosje radijs 

2. 1 pak diepvries spinazie (450 gr), 250 gr champignons, 1 kuipje kruidenkaas, 300 gr gehakt, 

350 gr. macaroni 

3. 500 gr. Magere varkenslapjes, 400 gr. Slagroom, witte wijn, 150 gr. Gorgonzola, 500 gr. 

Champignons, bosje peterselie, andijvie, augurk 

4. – 

5. 400 gr. Kipdijvlees, 400 gr. Slagroom, 2 bollen mozzarella, plakjes spek (vleeswaar), 

Parmezaanse kaas, 200 gr rode linzen, blik tomatenblokjes, handje macaroni (of andere 

pasta) 

6. 1 kg buikspek, venkelzaad (nieuw i n stock!), 450 gr sperziebonen, gembersiroop, zwarte 

bonen met knoflook (pot),  

7. 4 kg mosselen, 2 zakjes soepgroenten, 500 ml bier, stokbrood, sausjes 

Stockvoorraad: 

Knoflook (vers en poeder) Citroensap Suiker 

Bouillonblokjes Maizena Gemalen koriander (poeder) 

Olijfolie Eieren Ketjap 

Peper (wit en zwart) Zonnebloemolie Gemalen gember (poeder) 

Zout Uienpoeder Nootmuskaat 

Uien (vers en poeder) Boter Gemalen komijn 

Chili vlokken Sambal Cayennepeper/ chilipoeder 

Bloem Rozemarijn (gedroogd) Gist 

Gedroogde tijm Vissaus Hete saus 

Rijst Melk Oregano 

Honing Mosterd (Appel) Azijn & Balsamico 

Paprikapoeder Trassi Ansjovis 

Tomatenpuree en ketchup Kerrie poeder Brood 

Kaneel  Eiwitpoeder Mosterd 

Kruidnagel (nagels en poeder) Laurier bladeren Oestersaus 

Mayonaise Augurken Verse gember 

Currypasta (rood, groen) Venkelzaad  
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