
Boodschappenlijst week 22 2016 

Gerechten: 

1. Maandag:  Blote billetjes in het gras met een (rib)karbonade (Inwrijven 

met wat olie, peper en zout erover strooien en bakken in hete grillpan.) 

2. Dinsdag: Pasta met spinazie 

3. Woensdag: Rucola sinaasappel salade met gebakken aardappelen en 

(eventueel) een worstje 

4. Donderdag: Lamskoteletten met kikkererwten stoofpot 

5. Vrijdag: Kibbeling (van de markt of visboer) met roerbak spinazie en 

krieltjes 

6. Zaterdag: Broodje biefstuk met kaassaus 

7. Zondag: Gerookte spareribs, salade en frietjes 

Boodschappen: 

1. 1 kiloaardappelen,400 gram snijbonen, blik witte bonen, 4 ribkarbonades 

2. 450 gram spinazie, 2 uien, kerrie, champignons (bakje), knoflook, bouillonblokje, 

kruidenkaas, 300 gr gehakt, 350 gr macaroni 

3. 75 gram rucola, 2 sinaasappels, 1 steel bleekselderij, 1 struik witlof, 1 rode ui, bosje radijs, 

750 gram aardappelen, 4 worstjes 

4. 4 lamskoteletten, 2 x blik kikkererwten (à 400 gram), 2 x blik tomatenblokjes, 2 wortelen, 2 

rode paprika’s, bos verse koriander  

5. 750 gram kibbeling, 800 gram spinazie, 2 uien, 1 knoflook, 750 gram krieltjes 

6. 4 biefstukken, rode paprika, verse rode peper, 4 broodjes (niet te hard), 200 gram cheddar, 

25 gram oude kaas of Parmezaan  

7. 4 spareribs, rookmot, 150 ml BBQ saus, 150 ml zoete chilisaus, tabasco, friet (zelf bakken of 

halen), tomaat, komkommer, sla, radijs 

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 

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 

http://es-factory.nl/blog/2010/04/blote-billetjes-in-het-gras/
http://es-factory.nl/blog/2012/12/recepten-voor-pasta-met-spinazie/
http://es-factory.nl/blog/2013/07/rucola-salade-met-sinaasappel/
http://es-factory.nl/blog/2014/07/recept-lamskoteletten-met-kikkererwten-stoof/
http://es-factory.nl/blog/2016/05/recept-simpel-verse-spinazie-roerbakken/
http://es-factory.nl/blog/2013/03/recept-broodje-biefstuk-met-kaassaus/
http://es-factory.nl/blog/2014/06/zelf-gerookte-bbq-spareribs-maken-recept/
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