
Boodschappenlijst week 19 2016 

Gerechten: 

1. Maandag: Pasta met courgette in roomsaus 

2. Dinsdag: Andijvie met gehakt en champignons en gekookte rijst (kook 300 gram 

ongekookte rijst extra voor donderdag) 

3. Woensdag: Gekookte aardappelen, rode bietjes en een gehaktbal. 

4. Donderdag: Nasi goreng (vegetarisch) 

5. Vrijdag: Makreel met rijstnoedels 

6. Zaterdag: Lahmacun met knoflooksaus (of tzatziki) 

7. Zondag: Gnocchi (gebakken) met sla en een (Italiaans) worstje 

Boodschappen: 

1. 400 gram korte pasta (fusilli, macaroni), 4 worstjes, 3 middelgrote courgettes, knoflook, 200 

gram roomkaas 

2. 800 gram andijvie, 1 ui, 2 eetlepels kerrie poeder, knoflook, bouillonblokje (groenten), 250 

gram champignons, 500 gram gehakt, 300 (x 2 voor donderdag dus totaal 600 gram) rijst 

3. 1 kilo aardappelen, 600 gram bietjes, 1 ui, kruidnagelpoeder, suiker, zout, azijn, peper, 

maizena, 400 gram gehakt, 2 boterhammen, nootmuskaat 

4. Gekookte rijst (van dinsdag), 2 uien, bleekselderij, knoflook, trassi, vissaus, 2 winterwortelen, 

lente ui (bosje), verse koriander, 8 eieren (om te bakken of maak er een omelet van en snijdt 

deze in reepjes door de nasi goreng) 

5. 500 gram rijstnoedels,2  komkommers, 300 gram tomaten, 2 gerookte makrelen, 6 rode 

pepers, 6 tenen knoflook, 120 milliliter (mango)azijn, suiker, vissaus, 120 milliter limoensap, 

zonnebloemolie 

6. 500 gram bloem, gedroogde gistkorrels, Turkse yoghurt, 300 gram rundergehakt, 1 ui, ½ rode 

paprika, Spaanse peper, 2 tomaten, platte peterselie, tomatenpuree,  harissa, 

zonnebloemolie,  zout, peper, komkommer, knoflook 

7. 500 gram gekookte aardappel, 75 gam Parmezaanse kaas, ei, nootmuskaat, bloem, botersla, 

geraspte wortel, blik mais (voor de salade) 

Stockvoorraad: 

Knoflook (vers en poeder) Citroensap/ limoensap 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/ wijn) Azijn &Balsamico 

http://es-factory.nl/blog/2014/09/pasta-roomsaus-met-courgette-recept/
http://es-factory.nl/blog/2011/11/andijvie-met-gehakt-en-champignons/
http://es-factory.nl/blog/2011/05/rode-bietjes-recept-zelf-maken/
http://es-factory.nl/blog/2015/03/gehaktballen-maken-volgens-es/
http://es-factory.nl/blog/2014/08/lahmacun-turkse-pizza-zelf-maken-recept/
http://es-factory.nl/blog/2013/07/recept-tzatziki-met-munt/
http://es-factory.nl/blog/2015/08/recept-parmezaan-gnocchi-zelf-maken/


Paprikapoeder Trassi Ansjovis 

Tomatenpuree en ketchup Kerrie poeder Brood 

Kaneel  Eiwitpoeder Mosterdzaad 

Kruidnagel (nagels en poeder) Laurier bladeren Oestersaus 

Mayonaise Augurken Verse gember 

Currypasta (rood, groen) Venkelzaad/ anijszaad Zelf rijzend bakmeel 

Bakpoeder   

 

Recepten op www.es-factory.nl/blog 


