
Boodschappenlijst week 23 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 salade met tuinbonen en haloumi (vegetarisch) 

3. Woensdag: Rucola sinaasappel salade met gebakken aardappelen en (eventueel) een 

worstje 

4. Donderdag: Pittige kipburgers met gebakken krieltjes en salade 

5. Vrijdag: Viskoekjes met roerbak spinazie 

6. Zaterdag: Pizza dag 

7. Zondag: Potstickers met rijst en tomaat-komkommer salade 

Boodschappen: 

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

2. 400 gram penne (pasta buisjes), 200 gram doperwten (vers of diepvries), 200 gram 

tuinbonen (vers of diepvries), 300 gram halloumi, zakje rucola, basilicum, citroensap, 

mayonaise, Griekse yoghurt, wasabi, witte gemalen peper 

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

750 gram aardappelen, 4 worstjes 

4. 750 gram kipdijen, 125 gram champignons, gember, santen, 200 gram hazelnoten, krieltjes 

(750 gram), tomaat en komkommer en eventueel sla 

5. 400 grams witvis (kabeljauw of koolvis), 250 gram gerookte forel, bosje lente-ui, 2 Spaanse 

peper, klein bosje koriander, 1 theelepel gemalen komijnzaad, 600 gram gekookte aardappel, 

peper en zout, 1 afbak stokbrood, 2 eieren, 150 gram bloem, 800 gram spinazie, 2 uien, 1 

knoflook 

6. 750 gram bloem, 2 zakjes gist (of 10 gram korrels), gedroogde oregano, 4 tomaten, 

tomatenpuree (140 gram), ui, gedroogde peper, beleg voor pizza (salami, paprika, ansjovis, 

ham etc.) 

7. 400 gram bloem, 400 gram magere varkenslapjes, 1 teen knoflook, 1 groene verse peper, 1 

theelepel zout, 3 theelepels sojasaus, 75 gram peultjes, 1 bos lenteui. Om te serveren: 

Sojasaus, lenteui, chillivlokken, knoflookteen 

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 
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http://es-factory.nl/blog/2015/04/pittige-burgers-van-kip-met-hazelnoot-korstje/
http://wp.me/p2lQfZ-2Vq
http://es-factory.nl/blog/2016/05/recept-simpel-verse-spinazie-roerbakken/
http://es-factory.nl/blog/2012/01/pizzadeeg-zelf-maken/
http://es-factory.nl/blog/2014/02/recept-potstickers-chinese-snack/


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 

Bakpoeder   

 

Recepten op www.es-factory.nl/blog 


