
Boodschappenlijst weekmenu week 47

1. Maandag: Pilav met tomaat en doperwten met merquezworstje

2. Dinsdag: Roerbak van witlof en prei met gehakt en rijst

3. Woensdag: Spinazie met champignons, gekookt ei en gekookte aardappelen

4. Donderdag: Pasta met stroganoff saus

5. Vrijdag: Stamppot spinazie met gerookte makreel

6. Zaterdag: Erwtensoep (eventueel met rijst en sambal, echt Indisch)

7. Zondag: Vindaloo met gekookte rijst

Boodschappen:

1. boter, verse gember, 2 grote tomaten, cayennepeper, 1 blokje bouillon (groente), 150 
grams doperwten (diepvries), 190 grams bulgur (grof), 4 grote merquezworstjes

2. 400 gram gehakt, 2 preien, 500 gram witlof, 1200 gram aardappel (voor de puree: boter, 
melk)

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

4. 400 gr lintpasta, 250 gr gerookt spek (blokjes), 500 gr riblappen, 2 uien, blikje 
tomatenpuree, cognac of rode wijn, 500 gram champignons, 2 rode paprika’s, 
laurierblaadjes, bouillonblokjes (rund)

5. 8 eieren, 400 gram spinazie, 250 gram champignons, 150 ml slagroom, 2 eetlepels 
tomatenketchup, bouillonblokje (groenten), 750 gram aardappelen

6. 500 gram spliterwten, bouillonblokjes, 2 stengels bleekselderij, 2 preien, 4 
winterwortelen, zak gerookte spekjes, 1 rookworst, 1/2 knolselderij, 1 varkenspoot of 
ribbetjes

7. 1 kilogram varkensvlees, in blokjes gesneden (het liefst procureur of 

schouderkarbonades) of kipdijvlees (géén kipfilet), 150 milliliters appelazijn, 75 gram 
santen (van een blok), 2 blikken gepelde tomaat, 2 blokjes kippenbouillon, 2 eetlepels 
fenegriek, garam masala (kerriepoeder), cayennepeper, (gerookte) paprikapoeder, 
komijnzaad (gemalen), koriander (gemalen), 3 Spaanse pepers, 4 uien, 1 bol knoflook, 
verse gember, 300 gram (ongekookte) rijst

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) 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
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