
BOODSCHAPPENLIJST 
 

 

 
Kies het liefst voor biologisch

 fruit / groente/ vlees
Kies het liefst voor vis met het
donkerblauwe MSC keurmerk

.
 

WEEK 3 DAG  15 T/M 18

FRUIT 
100 gram frambozen (vers of diepvries) 
½ peer 
50 gram kersen (vers of diepvries) 
½ appel 
50 gram (bos)bessen (vers of diepvries) 
2 limoenen 

GROENTEN 
30 gram augurken 
½ rode peper 
200 gram snack worteltjes 
50 gram radijsjes 
4 voorgekookte bieten 
15 gram geraspte mierikswortel 
75 gram waterkers 
1 venkel 
110 gram rucola 
½ komkommer 
25 gram zongedroogde tomaten 
40 gram rode splitlinzen 
100 gram spinazie 
½ ui 
100 gram knolselderij 
50 gram zoete aardappel 
2 preien 
1 bosui 
½ avocado
1 tomaat
1 aubergine
100 gram zwarte bonen
100 gram spuitjes
100 gram gebroken sperziebonen
75 gram peultjes

VERSE KRUIDEN EN SPECERIJEN 
20 gram verse bieslook 
4 tenen knoflook 
2 cm verse gember 
15 gram verse koriander 
5 gram gedroogde of verse tijm 

VLEES EN VIS 
150 gram zalmfilet 
150 gram gerookte forel 

EIEREN EN ZUIVEL 
270 ml ongezoete, plantaardige melk 
6 eieren 
325 gram Griekse yoghurt 
75 gram ricotta 
75 gram hüttenkäse 
60 gram verse geitenkaas 

OVERIG 
125 ml dikke kokosmelk (17% vet) 
20 gram mosterd 
20 gram kappertjes 
40 gram hummus 
150 gram tempeh 
40 gram tomaten puree
175 gram tofu

VEGETARISCHE ALTERNATIEVEN 
100 gram halloumi 
150 gram tofu of tempeh



BOODSCHAPPENLIJST 
 

 

 
Kies het liefst voor biologisch

 fruit / groente/ vlees
Kies het liefst voor vis met het
donkerblauwe MSC keurmerk

.
 

WEEK 3 DAG  19 T/M 21

FRUIT 
50 gram gedroogde abrikozen 
1 appel 
4 sinaasappels
3-4 verse vijgen
1 limoen 
75 gram kersen (vers of diepvries)
 ½ peer 
50 gram gemengde bessen (vers of diepvries) 

GROENTEN 
5 tomaten 
½ avocado 
50 gram radijsjes 
40 gram taugé 
300 gram komkommer 
½ rode peper 
10 gram kiemgroente 
250 gram zuurkool naturel 
200 gram spinazie 
½ ui 
3 portobello’s 
40 gram rucola 
100 gram courgette 
75 gram schone spruiten 
75 gram knolselderij 
100 gram paddenstoelen naar keuze 
1 rode ui 
1 aubergine 
200 gram sla naar keuze
1 venkelknol
1 bosui

VERSE KRUIDEN EN SPECERIJEN 
5 gram bieslook 
3 tenen knoflook 
10 gram verse basilicum 
Pluk saffraan
5 gram verse of gedroogde tijm 
10 gram verse kruiden (zoals koriander of 
basilicum) 
Optioneel: 5 gram jeneverbessen 

VLEES EN VIS 
1 makreel
 
EIEREN EN ZUIVEL 
3 eieren 
140 gram Griekse yoghurt 
75 gram verse geitenkaas 
75 gram halloumi 
75 gram fetakaas 

OVERIG 
125 ml dikke kokosmelk (17% vet) 
20 gram mosterd 
20 gram kappertjes 
90 gram hummus 
150 gram tempeh 

VEGETARISCHE ALTERNATIEVEN 
2 nori (zeewier) vellen 
175 gram pulled oats 
150 gram Quorn stukjes dés 
200 gram passata 
30 gram groene linzen (ongekookt)
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Kies het liefst voor biologisch

 fruit / groente/ vlees
Kies het liefst voor vis met het
donkerblauwe MSC keurmerk

.
 

WEEK 4 DAG  22 T/M 24

FRUIT 
50 gram frambozen (vers of diepvries) 
110 gram mango (vers of diepvries) 
1 grapefruit 
½ banaan 
½ appel 
1 citroen 

GROENTEN 
4 voorgekookte rode bieten 
¼ avocado 
100 gram spinazie 
1 rode ui 
75 gram zoete aardappel 
250 gram broccoli 
75 gram doperwten (vers of diepvries) 
350 gram gemengde paddenstoelen 
2 rode puntpaprika’s 
1 bosui 
2 kropjes litte gem of baby romaine sla 
1 sjalot 
1 wortel 
 
VERSE KRUIDEN EN SPECERIJEN 
15 gram verse koriander 
3 tenen knoflook 
15 gram verse dille 
10 gram verse kruiden (zoals koriander, dille en/of basilicum) 
8 gram verse tijm 
5 gram verse of gedroogde dragon 

VLEES EN VIS 
200 gram kabeljauwfilet 

EIEREN EN ZUIVEL 
350 ml ongezoete, plantaardige melk 
4 eieren 
150 gram Griekse yoghurt 
50 gram verse geitenkaas 
75 gram halloumi 
75 gram fetakaas 
10 gram roomboter 

OVERIG 
75 gram olijven 
30 gram kappertjes 
10 gram mosterd 
3 nori vellen 
20 gram zilveruitjes 
30 gram tomatenpuree 
50 gram groene linzen (ongekookt) 

VEGETARISCHE ALTERNATIEVEN 
150 gram voorgekookte linzen
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Kies het liefst voor biologisch

 fruit / groente/ vlees
Kies het liefst voor vis met het
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WEEK 4 DAG  25 T/M 28

FRUIT 
1½ appel 
1 dadel (ontpit) 
1 citroen 

GROENTEN 
400 gram spinazie 
2 voorgekookte rode bieten
1 kleine prei 
1 aubergine 
6 tomaten 
80 gram rucola 
¼ avocado 
20 gram kiemgroente 
6 stengels bleekselderij 
1 groene paprika 
1 groene peper 
1,5 sjalot 
1 ui
½ winterwortel
2 courgette 
2 zoete aardappelen
1 paksoi 
100 gram bloemkoolrijst 
½ rode peper 
1 komkommer 
1 blik cherrytomaten 
40 gram radijsjes 
20 gram edamame bonen
15 gram taugé 
1 augurk 

VERSE KRUIDEN EN SPECERIJEN 
6,5 tenen knoflook 
25 gram verse basilicum 
10 gram groene kruiden 
(zoals koriander, (blad)peterselie en/of dille) 
3 cm verse gember 
5 gram verse bieslook 
5 gram verse of gedroogde tijm 

VLEES EN VIS 
175 gram zalmfilet 
2 koolvisblokken (vriezer)

EIEREN EN ZUIVEL 
480 ml ongezoete, plantaardige melk 
8 eieren 
105 gram fetakaas 
25 gram roomboter 
175 gram mozzarella 
30 gram Griekse yoghurt 

OVERIG 
20 gram olijven 
45 gram kappertjes 
15 gram mosterd  
50 gram rode splitlinzen 
100 ml dikke kokosmelk (17%) 
125 ml kokoswater

VEGETARISCHE ALTERNATIEVEN 
100 gram halloumi
2 eetlepels pesto (biologische pesto)


