
Boodschappenlijst week 30 2016 

Gerechten: 

1. Maandag: Aziatisch gekruide gehaktballetjes met pindasaus, witte rijst 

en sperziebonen (kook extra rijst voor woensdag.) 

2. Dinsdag: Lasagne met flensjes met champignon ragout 

3. Woensdag: Nasi Goreng  

4. Donderdag: Gekookte aardappelen, gehaktbal met jus en broccoli (eventueel 

met kaassaus) 

5. Vrijdag: Mosselen op Thaise wijze 

6. Zaterdag: Buffalo chickenwings met frites en botersla met komkommer en tomaat 

7. Zondag: Bami goreng met paksoi en biefstuk 

Boodschappen: 

1. 500 gram gehakt, rode ui, citroengras (vers of gedroogd), lente-ui, verse dille, rijst, 450 gram 

sperziebonen, 600 gram rijst 

2. 500 gram gekookte aardappel, 75 gam Parmezaanse kaas, ei, nootmuskaat, bloem, botersla, 

geraspte wortel, blik mais (voor de salade), 4 worstjes 

3. 500 gram gekookte rijst, 2 schouderkarbonades, 2 uien, 2 stengels bleekselderij, 2 tenen 

knoflook, trassi, 2 winterwortelen, vissaus, lente-ui, verse koriander, 4 eieren 

4. 1 kilo aardappelen, 400 gram gehakt, boterhammen, peper en zout, 600 gram broccoli, melk,  

300 gram kaas 

5. 4 kilo mosselen, 1 eetlepel rode currypasta, 2 uien, 2 tenen knoflook, 1 blik (dunne) 

kokosmelk, 1 blokje visbouillon, scheutje olie, verse, grof gehakte, koriander om mee te 

serveren 

6. 1,5 kilo kipvleugels, 250 gram bloem, cayennepeper, zout, 2 theelepels (gerookte) 

paprikapoeder, witte peper, 250 milliliter zoete chilisaus, boter, tabasco of andere hete saus, 

knoflookpoeder, een fles zonnebloemolie om in te frituren, friet (diepvries of zelf gemaakt), 

komkommer, krop botersla en tomaten 

7. 4 biefstukken, bleekselderij, ui, knoflook, Spaanse peper, 2 winterwortelen, vissaus, trassi, 

koenjit, 250 gram bami, paksoi, 250 gram champignons, 2 eieren 

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 
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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 


