
Boodschappenlijst week 20 2016 

Gerechten: 

1. Maandag: Spaghetti met saus uit Cincinnati 

2. Dinsdag: Gekruid gehakt met rijst 

3. Woensdag: Spinazie met champignons en ei en gekookte aardappelen (vegetarisch) 

4. Donderdag: Kliekjesdag 

5. Vrijdag: Hartige zalm-krab taart met een salade 

6. Zaterdag: Stamppot bietjes met gehaktballetjes 

7. Zondag: Surinaamse roti met kip en ei 

Boodschappen: 

1. 300 gram spaghetti, (olijf) olie, 500 gram gehakt, 2 uien, gemalen komijn, cayennepeper, 

gemalen kruidnagel, gemalen piment, kaneel, cacaopoeder, 1 blik tomatenblokjes, 1 

bouillonblokje (rund of groenten), 2 laurierbladeren, peterselie, geraspte kaas 

2. 300 gram ongekookte rijst, 400 gram gehakt, 1 stengel bleekselderij, 1 ui, 1 rode Spaanse 

peper, knoflook, , gemalen komijnzaad, gemalen korianderzaad, vissaus, ketjap, 4 

winterwortelen, 1 komkommer, bosje lente-ui, in ringetjes gesneden, 4 eieren 

3. 8 eieren, 400 gram spinazie, 250 gram champignons, 150 ml slagroom, 2 eetlepels 

tomatenketchup, bouillonblokje (groenten), 750 gram aardappelen 

4. - 

5. 200 gram bloem, 3 gram gist, 100 milliliter melk, 30 gram boter, 100 milliliter slagroom, 200 

gram crème fraîche, 4 eieren, (gedroogde) dille, witte peper, 300 gram zalm, kleine blikje 

krab (121 gram), tomaten, komkommer en sla 

6. 1 kilo geschilde aardappelen, 500 gram gare rode bieten, 1/2 kleine ui, 100 milliliter melk, 50 

gram boter, zwarte peper, nootmuskaat, kruidnagel poeder,  400 gram gehakt, 2 

boterhammen, nootmuskaat 

7. 6 kippenbouten, 2 grote uien, 2 tenen knoflook, kerrie poeder, gemalen komijn, gemalen 

koriander, 2 blokjes kippenbouillon, 1 madam jeanette peper, 6 middelgrote aardappelen, 4 

eieren, 500 gram sperziebonen, zonnebloemolie, rotiplaten (6) of tortilla's 

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/2015/02/spaghetti-saus-uit-cincinnati/
http://es-factory.nl/blog/2016/02/budget-recept-gekruid-gehakt-met-rijst/
http://es-factory.nl/blog/2016/02/retro-recept-champignons-spinazie-ei-gerecht/
http://es-factory.nl/blog/2015/10/hartige-zalm-krab-taart-met-jangwon-thee/
http://es-factory.nl/blog/2015/08/stamppot-bietjes-recept/
http://es-factory.nl/blog/2015/03/gehaktballen-maken-volgens-es/
http://es-factory.nl/blog/2014/05/zelf-maken-surinaamse-roti-recept/


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   
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