


Eat like…
Eten wat Tessa Moorman van The Green Happiness eet? Tessa heeft haar persoonlijke 
eetdagboekje bijgehouden zodat jij precies kunt eten wat zij eet in een week. Geniet en 
let’s get cookin’!

Leeftijd: 29 jaar

Lengte en gewicht: 1.73, 60kg

Dagelijkse lichaamsbeweging: 
zittend beroep, ongeveer 1 uur per dag 

dag workout (yoga afgewisseld met HIIT)

Energiebehoefte: 2000 kcal

Persoonlijke gegevens Tessa

Allergenen: glutenvrij, lactosevrij



WeekMenu

We hebben natuurlijk weer een weekmenu voor je samengesteld! Een weekmenu dat je gaat helpen 

om wat gewicht kwijt te raken en iets gezonder te worden. Om net even wat strakker in je vel te zitten 

en om je te laten zien hoe lekker het kan zijn om op deze manier te eten. Lekker? Jazeker. 

Op Het menu? Eenfruitige ontbijttaart, Chia Parfait, Kale Detox Salad, Coconut Berry Bars en  

nog veel meer lekkers. Krijg je er spontaan trek van? Snappen we. HE, HO, LET’S GO! 

Let op: soms bevat een recept meerdere porties voor meerdere dagen. 2m 45s

ONTBIJT

Fruitige  ontbijttaart

SNACK

1 banaan 

LUNCH

Wrap uit het Midden Oosten

SNACK

½ portie fruitige ontbijttaart

AVOND

Heldere groen(t)e soep

SNACK

20 g paranoten

DAG 1



ONTBIJT

Fruitige ontbijttaart

DAG 2

LUNCH

Wrap uit het Midden Oosten

SNACK

Coconut Berry Bar

AVOND

Kale Detox Salad

SNACK

2 dadel bonbon

ONTBIJT

Chia Parfait

DAG 3

LUNCH

Kale Detox Salad

SNACK

½ portie fruitige  ontbijttaart

AVOND

Heldere groen(t)e soep

SNACK

Feestplateau

Doe 50 gram popcorn in een schaalt je. Snijd een halve komkommer in reepjes en dip deze in 20 g
hummus. Filmpje erbij
en jouw feest je kan beginnen.

Snijd twee dadels open, haal de pit eruit en doe er twee stukjes van 5 g pure chocolade in. 
kopje thee erbij en je bonbonnetjes zijn klaar. 



ONTBIJT

Fruitige ontbijttaart

DAG 4

LUNCH

Kale Detox Salad

SNACK

Cconut Berry Bar

AVOND

Witlofsalade met quinoa

SNACK

Cosy Latte

ONTBIJT

Green Goodness

DAG 5

LUNCH

Witlofsalade met quinoa

SNACK

Coconut Berry Bar

AVOND

Romige  soep met  spruitjes

SNACK

Selderij  bootjes

SNACK

2 kiwi's

Bleekselderij is geweldig in het afvoeren van overtollig vocht, afvalstoffen en het helpt met 
het herstel van de elektrolytenbalans. Was 2 stengels bleekselderij snijd in stukjes en 
besmeer met 1 el amandelpasta.

Meng in een pannetje 250 ml havermelk +1 tl speculaaskruiden + 1 tl carobepoeder en verwarm. 
kruip nu lekker op de bank en je Cosy Latte is Klaar!  



ONTBIJT

Green Goodness

DAG 6

LUNCH

Romige soep met spruitjes

SNACK

3 mandarijnen

AVOND

Gevulde aubergine

SNACK

Nut Berry Milk

SNACK

Coconut Berry Bar

ONTBIJT

Tofu Scramble

DAG 7

LUNCH

Gevulde  aubergine

SNACK

1 appel

AVOND

Romige soep met spruitjes

SNACK

Nut Berry Milk



ONTBIJT:
FRUITIGE ONTBIJTTAART

Day 1

Bereidingstijd:

100 g (glutenvrije) havermout

100 g geraspte kokos 

(eventueel extra voor decoratie)

100 g verse dadels, ontpit

1 tl vanillepoeder

snufje zout

200 g plantaardige yoghurt

150 g blauwe bessen (diepvries)

150 g bramen (diepvries)

20 g hazelnoten

cakevorm, bakpapier, blender of 

keukenmachine (optioneel)

20 minuten

3Porties:

Extra benodigdheden:

1. Bekleed de bodem van een het
cakevorm met een stukje bakpapier.

2. Doe de havermout, kokos, dadels, vanille en het
zout in een blender of keukenmachine en meng
tot een samenhangend deeg. Met je handen
kun je het nog even verder kneden. Je kunt dit
ook zonder keukenmachine doen. Kneed dan
net zolang totdat de dadels helemaal verdeeld
zijn en het mengsel aan elkaar blijft plakken. Het
deeg blijft wat korrelig, maar wanneer je het in de
cakevorm aandrukt blijft het plakken.

3. Vorm de taartbodem in de cakevorm met een
opstaande rand van ongeveer 1 cm. Haal de
bodem vervolgens uit de vorm. Verdeel de
yoghurt over de bodem.

4. Haal het fruit uit de vriezer en hak de hazelnoten
fijn. Decoreer deze over de taart. Verdeel in drie
gelijke stukken. Twee stukken eet je vandaag
en morgen als ontbijt, het andere stuk snijd je
doormidden voor je tussendoortjes vandaag
en op dag drie. Bewaar in de koelkast.

1298 124,6g

343 41,5g

31,5g

10,5g

66,1g

22g

35,3g

11,8g

KCAL KH EIWIT VET VEZELS

TOTAAL

PER PORTIE

Voedingswaarden

Taart voor ontbijt? Jazeker! En het lijkt meer
werk dan het is. Je kunt in één keer de hele taart
maken, maar het kan ook handig zijn om de
bodem al klaar te maken, en het stuk taart pas te
vullen op het moment dat je ‘m gaat eten. Je eet
van de taart in deze week twee keer een groot
stuk als ontbijt en een half stukje als tussendoortje.



LUNCH: WRAP UIT
HET MIDDEN-OOSTEN

Day  1

Bereidingstijd:

200 g zoete aardappel

2 Libanese wraps (of tortilla wraps)

50 g hummus

50 g veldsla

50 g granaatappelpitjes

broodrooster (of oven)

15 minuten

2Porties:

Extra benodigdheden:

857 130,5g

428 65,2g

21,2g

10,6g

24,4g

12,2 

14, 2

7,1 

KCAL KH EIWIT VET VEZELS

TOTAAL

PER PORTIE

Voedingswaarden

Let op, hier komt dé truc wanneer je geen beschikking 
hebt tot een oven, maar wél warme geroosterde 
zoete aardappel wilt indeze wraps. Snijd de zoete  
aardappel in dunne plakken en rooster ze als een 
sneetje brood in de broodrooster! Op deze manier 
kun je de plakken zoete aardappel ook heel goed
gebruiken als vervanger voor een toastje of
boterham.

1. Was de zoete aardappel en snijd in dunne
plakken. Je kunt de zoete aardappels even
roosteren in de oven, in een grillpan, maar nog
sneller gaat het wanneer je deze toast in de
broodrooster. 

2. Bewaar de helft van je ingrediënten voor je
lunch van morgen, of maak de burrito alvast klaar
en bewaar deze in de koelkast.

3. Besmeer de wrap met hummus. Doe er
vervolgens wat veldsla op, een paar plakjes zoete
aardappel en maak af met de granaatappelpitjes.

4. Vouw de wrap op. Wanneer je de onderkant
een klein beetje dubbel vouwt en vervolgens de
wrap oprolt kun je deze eten zonder dan aan
de onderkant de vulling eruit valt. Pak in wat
(bak)papier in en neem mee voor de lunch. 



AVOND: HELDERE
GROEN(T)E SOEP

Day 1

Bereidingstijd:

2 teentjes knoflook

1 sjalotje

1 tl kokosolie

1 el misopasta

750 ml water

250 g wilde tomaten

1 paksoi

100 g shiitake

120 g (groene) rijstnoedels

versgemalen zwarte peper

2 norivellen

grote pan

10 minuten

2Porties:

Extra benodigdheden:

359 53,7g

428 27g

14,8g

7,4g

6,4g

3,2g

13g

6,5g

KCAL KH EIWIT VET VEZELS

TOTAAL

PER PORTIE

Voedingswaarden

Dit is de gemakkelijkste soep die je gaat maken!
In minder dan 10 minuten is ‘ie klaar, je hebt maar
één pan nodig en hij is nog ongelofelijk lekker en
gezond ook. Waar je vaak het kookvocht afgiet (en
daarmee ook veel vitamines en mineralen) blijven
ze hier allemaal in je pan zitten. 

1. Schil en snijd de knoflookteentjes in plakjes 
en het sjalotje klein. Verhit de kokosolie in een 
grote   pan en fruit de ui en knoflook zachtjes 
in een paar minuten glazig

2. Meng de misopasta met 750 ml gekookt water.
Voeg dit samen met de noedels toe aan de
pan. Breng aan de kook. Snijd de tomaten in
partjes. De paksoi in kleine stukjes en de shiitake
in plakjes. Voeg de groenten toe aan de pan.
Leg de deksel op de pan en laat het geheel in
ongeveer 3 minuten beetgaar koken. Niet te
lang koken dus! Je kunt ook beginnen met de
groenten snijden zodat je deze sneller in de pan
kunt doen.

3. Scheur de norivellen in stukjes en roer door de
soep. Breng op smaak met peper.

Haal 1 portie soep uit de pan (de andere bewaar
je in de koelkast of vriezer voor dag 3).



SNACK: COCONUT
BERRY BAR

Day 2

Bereidingstijd:

75 g frambozen

1 el chiazaadjes

1 el ahornsiroop

1 citroen

50 g havermout

50 g kokosrasp

60 g verse dadels, ontpit

Snufje zout

75 g kokosyoghurt

(vierkant) bakblik, bakpapier, 

keukenmachine of blender 

30 minuten + 1uur in de vriezer

4Porties:

Extra benodigdheden:

717 77,4g

179 19,4g

15g

3,8g

33g

8,3g

19,5g

4,9g

KCAL KH EIWIT VET VEZELS

TOTAAL

PER PORTIE

Voedingswaarden

Maak deze snacks de avond van tevoren zodat
ze stevig kunnen worden in de koelkast.
Chiazaadjes zitten vol essentiële omega 3-vetzuren.
Daar heb je waarschijnlijk wel eens van gehoord,
want het is dé reden dat vis wordt gepromoot.
Deze gezonde vetten zijn o.a. nodig voor het
soepel houden van je gewrichten, huid en voor de
aanmaak van hormonen. 

1. Doe de frambozen in een kom samen met de
chiazaadjes, ahornsiroop en 1 el citroensap.
Pureer met een vork deels de frambozen en zet
aan de kant zodat er een gel kan vormen.

2. Meng in een blender of keukenmachine de
havermout samen met de kokosrasp, dadels, het
zout en 1 el citroensap. Kneed met je handen tot
een samenhangend deeg.

3. Vorm met je handen van het havermoutmengsel
een reep van ongeveer 1 cm dik en 15 cm lang.
Verdeel de kokosyoghurt eroverheen en zet
een uurtje in de vriezer zodat de yoghurt niet
gaat uitlopen. Daarna kun je de frambozengelei
eroverheen doen en de reep in vier stukken
snijden. Bewaar in de koelkast. 



AVOND: KALE
DETOX SALAD

Day 2

Bereidingstijd:

400 g aardappels

300 g kikkererwten, gekookt

1 el Ras el Hanout-kruiden

2 tl zeezout

300 gram verse

boerenkool, gesneden

1 avocado

½ citroen

6 el edelgistvlokken

1 el Italiaanse kruiden

1 tl komijn

peper naar smaak

(vierkant) bakblik, bakpapier, 

keukenmachine of blender 

30 minuten

3Porties:

Extra benodigdheden:

1229 131,5g

410 43,8g

46,5g

15,5g

47,2g

15,8g

41,3g

13,8g

KCAL KH EIWIT VET VEZELS

TOTAAL

PER PORTIE

Voedingswaarden

Kool is een geweldige detox ondersteuner voor de lever. 
Deze donkergroene bladgroente is rijk aan mineralen. 
Mineralen die jouw lichaam weer kan gebruiken voor 
glanzende haren, sterke nagels en een stralende huid! 
Eventueel kun je zelfs wat spirulina- of chlorellapoeder
toevoegen aan de boerenkool. Niet te veel want deze 
algen hebben een sterke smaak! Maar ze zijn super 
om zware metalen uit het lichaam af te voeren.

1. Verwarm de oven voor op 200 graden. Was de
aardappels en snijd ze in plakjes. Doe samen met
de kikkererwten in een grote kom en bestrooi
met Ras el Hanout-kruiden en 1 tl zout. Meng
door elkaar en spreid vervolgens uit over een met
bakpapier beklede ovenplaat.

2. Rooster in het midden van de oven in ongeveer
20 minuten goudbruin.

3. Doe 100 gram boerenkool samen met de
avocado, sap van een halve citroen, 1 tl zeezout,
de edelgistvlokken, Italiaanse kruiden, komijn en
peper in de blender of keukenmachine. Mix tot
een grove saus.

4. Doe de rest van de boerenkool in een grote kom.
Giet de saus hier overheen en masseer dit
vervolgens in de boerenkool. Doe dit zeker 10
minuten! Hoe langer je masseert, hoe zachter de
structuur van de boerenkool wordt.

5. Verdeel de boerenkool over drie porties en
serveer met de aardappeltjes en kikkererwten
uit de oven. Eén portie eet je nu op, de andere
twee bewaar je voor de lunch van dag 3 en 4.
Bewaar de boerenkool los van de aardappels en
kikkererwten



ONTBIJT: CHIA PARFAIT MET
SINAASAPPEL EN POMPOEN

Day 3

Bereidingstijd:

2 eetlepels chiazaadjes

200 ml bruine rijstmelk 

(of andere plantaardige melk)

2 sinaasappels

150 g pompoen

1 cm verse gember

1 eetlepel ahornsiroop

1 tl speculaaskruiden

30 g pistachenootjes, gepeld

200 ml amandelyoghurt (of sojakwark)

koekenpan, stamper

30 minuten

3Porties:

Extra benodigdheden:

804 70,5g

402 35,3g

20,9g

10,5g

43,4g

21,7g

19,2g

9,6g

KCAL KH EIWIT VET VEZELS

TOTAAL

PER PORTIE

Voedingswaarden

Chiazaadjes zijn een bron van goede omega
vetzuren. Vetzuren die je o.a. nodig hebt voor een
goede hersenfunctie, maar ook belangrijk zijn voor
je hormoonhuishouding, glanzende haren en voor
het soepel houden van je huid. 

1. Meng de chiazaadjes met de melk in een
kommetje. Rasp een halve sinaasappel en meng
erdoorheen. Zet 15 minuten aan de kant zodat er
een pudding vormt. Roer tussendoor

2. Schil de sinaasappels en snijd de partjes in stukjes.
Doe de deze samen met het vocht van de
sinaasappels in de pan. Schil de pompoen en snijd
in superkleine blokjes. Schil de gember en snijd
fijn. Voeg de pompoen en gember toe aan de
sinaasappel in de koekenpan samen met 100 ml
water. Breng aan de kook, voeg de ahornsiroop
en speculaaskruiden toe. Doe de deksel op de
pan en laat 15 minuutjes zachtjes gaar pruttelen
totdat de pompoen zacht is.

3.  Pureer het mengsel met een stamper of grof in
de blender/keukenmachine.

4. Verdeel de chia over twee bakjes of glazen.
Vul daarna met een laagje sinaasappel-pompoen
mengsel. Dan een laagje yoghurt en vervolgens
weer sinaasappel-pompoen mengsel. Sluit af met
pistachenootjes.

5. Bewaar één portie in de koelkast voor het ontbijt
van morgen.



AVOND: WITLOFSAL ADE
MET QUINOA

Day 4

Bereidingstijd:

300 g witlof

100 g quinoa

400 ml bouillon

50 g veldsla

2 gekleurde bieten

2 (wilde) tomaten

1 appel

6 walnoten (optioneel)

2 eetlepels balsamicocrème 

oven, bakpapier, ovenplaat, dunschiller

20 minuten

2Porties:

Extra benodigdheden:

858 93,8g

429 47g

28,7g

14,3g

36,3g

18,2g

20,3g

10,2g

KCAL KH EIWIT VET VEZELS

TOTAAL

PER PORTIE

Voedingswaarden

Quinoa is een pseudograan. Duur woord, maar
het betekent gewoon dat het eigenlijk geen
graan is, maar een zaad. Een zaad vol essentiële
aminozuren! In Zuid-Amerika is quinoa dan ook
echt een basis powerfood. 

1. Verwarm de oven op 200 graden. Halveer de
witlofstronken en leg deze op een met bakpapier
beklede ovenplaat of in een ovenschaal. Rooster
ongeveer 15 minuten in de oven totdat ze
beetgaar zijn en lichtbruin verkleurd zijn.

2. Was de quinoa en kook in de bouillon in
ongeveer 15 minuten gaar. Giet eventueel het
overtollige vocht af.

3. Verdeel de veldsla over twee borden. Snijd de
bieten met een dunschiller in flinterdunne plakjes.
Je kunt de bieten gewoon rauw eten, maar als
je gekookt lekkerder vindt kun je de bieten ook
eerst koken (of voorgekookt kopen).

3. Snijd ook de tomaten en appel in plakken en
verdeel samen met de bieten over de borden.
Leg de witlofstronken erbij en gebruik de
balsamico als dressing. Eventueel kun je de
walnoten verkruimelen en over de salades heen
strooien. Eet eentje nu lekker op en bewaar de
andere in de koelkast voor morgen.



ONTBIJT: GREEN
GOODNESS

Day 5

Bereidingstijd:

100 g spinazie

300 ml water

2 stengels bleekselderij

5 g verse peterselie

5 g verse koriander

1 mango (diepvries)

100 g abrikozen (diepvries)

1 banaan

oven, bakpapier, ovenplaat, dunschiller

Optioneel als topping: 50 g bramen (diepvries) en

1 eetlepel hennepzaadjes/kokosrasp/cacaonibs

10 minuten

2Porties:

Extra benodigdheden:

561 84,9g

280 42,5g

15,7g

7,8g

12,5g

6,3g

15g

7,5g

KCAL KH EIWIT VET VEZELS

TOTAAL

PER PORTIE

Voedingswaarden

Zonder dat we het soms door hebben kunnen
er behoorlijk wat zware metalen en afvalstoffen
in ons lichaam opgeslagen zitten. Hoe we die 
afvalstoffen vervolgens weer kwijtraken? Groen eten!

1. Verwarm de oven op 200 graden. Halveer de
witlofstronken en leg deze op een met bakpapier
beklede ovenplaat of in een ovenschaal. Rooster
ongeveer 15 minuten in de oven totdat ze
beetgaar zijn en lichtbruin verkleurd zijn.

2. Blend tot een gladde smoothie. Giet de helft
in een kommetje, bewaar de andere helft in een
afgesloten beker/pot in de koelkast voor morgen.

3. Decoreer eventueel met de bramen,
hennepzaadjes en serveer.



AVOND: GEVULDE
AUBERGINE

Day 6

Bereidingstijd:

2 aubergines

1 kleine prei

1 tl kerriepoeder

100 g cherrytomaatjes

2 kaki’s 

(of ander seizoensfruit zoals verse vijgen

of nectarines)

100 g amandelyoghurt 

(of andere plantaardige yoghurt of kwark)

1 tl mosterd

5 g verse bieslook, fijngesneden

1 el citroensap

zout en peper naar smaak

4 walnoten (optioneel)

oven, bakpapier, ovenplaat, koekenpan

30 minuten

2Porties:

Extra benodigdheden:

887 140,8g

296 46,9g

35,2g

11,7g

10,5g

3,5g

46g

15,3g

KCAL KH EIWIT VET VEZELS

TOTAAL

PER PORTIE

Voedingswaarden

1. Verwarm de oven voor op 200 graden. Halveer
de aubergines. Snijd met een mes ruitvormpjes
in alle vier de helften. Leg de helften op een met
bakpapier beklede ovenplaat of in een bakblik.
Rooster de aubergines ongeveer 20 minuten in
de oven.

2. Snijd de prei in dunne ringetjes en was goed.
Bak de prei in een klein beetje water op in de
koekenpan. Voeg de kerriepoeder toe. Je hebt
ongeveer 3 minuten nodig om de prei zacht te
bakken.

3. Snijd de tomaatjes in kwarten en de kaki’s in
blokjes.

4. Meng voor de dressing de yoghurt met de
mosterd, citroensap, bieslook en naar smaak
zout en peper.

5. Bekleed de auberginehelften met de
yoghurtdressing, prei, tomaatjes en kaki’s.
Breek eventueel de walnoten erover en
bewaar dehelft voor de lunch van morgen.

Voor dit recept wilden we vijgen gebruiken. Niet alleen 
omdat ze ongelofelijk lekker zijn, maar ook een echte 
beautyfood door de mineralen die helpen bij een 
onrustige huid en de vezels die de reiniging van 
het lichaam bevorderen. Vijgen kon ik helaas 
niet meer vinden in de winkel, maar gelukkig was 
mijn andere favoriet, kaki, er wel!



SNACK: NUT BERRY 
MILK

Day 6

Bereidingstijd:

500 ml rijst-kokosmelk 

(of andere plantaardige melk)

1 banaan

2 tl carobepoeder (of cacao)

100 g blauwe bessen (diepvries)

2 tl pindakaas (of amandelpasta)

blender

8 minuten

2Porties:

Extra benodigdheden:

756 91,7g

378 45,8g

18,9g

9,5g

29,6g

15,8g

23,5g

11,7g

KCAL KH EIWIT VET VEZELS

TOTAAL

PER PORTIE

Voedingswaarden

Dit is echt een traktatie aan het einde van de dag!
Een powerboost, herstelsmoothie en comfort food
in één. Maak ‘m na een workout of lange dag
op werk. 

1. Doe de melk samen met de banaan en
carobepoeder in de blender. Blend dit tot
een gladde smoothie of totdat het geheel
warm is. 

2. Verdeel de bessen over 2 glazen. Giet de melk
eroverheen. En roer de pindakaas er op het laatst
doorheen. Bewaar 1 glas afgedekt in de koelkast
voor morgen en drink de andere lekker op.



ONTBIJT: TOFU SCRAMBLE

Day 7

Bereidingstijd:

½ tl kokosolie

150 g tofu

1 tl tamari (of sojasaus)

1 tl kurkuma

½ tl komijn

peper naar smaak

1 bosuitje

6 cherrytomaatjes

20 g rucola

2 sneetjes brood of 1 hard broodje

¼ avocado

¼ komkommer

koekenpan 

30 minuten

1Porties:

Extra benodigdheden:

564 106g

282 53g 

6,4g

3,2g

10,6g

5,3g

7,4g

3,7g

KCAL KH EIWIT VET VEZELS

TOTAAL

PER PORTIE

Voedingswaarden

Dit is het perfecte ontbijt wanneer je graag
hartig eet in de ochtend én wat meer tijd hebt.
Bijvoorbeeld in het weekend.
Doordat tofu zo neutraal van smaak is kun je er
van alles mee maken. Wij geven deze scramble nu
een Aziatische twist door de tamari en kurkuma.
Maar je kunt ook de Italiaanse kant op met pesto,
Italiaanse kruiden of olijven. Of probeer eens met
wat mosterd en tomatenpuree.

1. Verhit de kokosolie in de koekenpan. Verkruimel
de tofu en doe in de pan. Snijd het bosuitje klein.
Voeg deze toe aan de tofu samen met de tamari,
kurkuma, komijn en wat peper. Bak voor ongeveer
5 minuten. Voeg de laatste paar minuten de
cherrytomaatjes toe.

2. Rooster je broodje en besmeer met de avocado.
Snijd de komkommer in plakjes en leg deze er
bovenop

3. Scheur de rucola klein en roer op het laatst heel
even door de tofu scramble heen. Serveer de tofu
op het broodje.



VERSE PRODUCTEN

FRUIT

100 g abrikozen (diepvries)

1 appel

2 bananen

250 g blauwe bessen (diepvries)

200 g bramen (diepvries)

3 citroenen

160 g verse dadels, ontpit

75 g frambozen

50 g granaatappelpitjes

2 kaki’s

1 mango (diepvries)

2 sinaasappels

AARDAPPELEN

900 g aardappelen

200 g zoete aardappelen 

GROENTEN

2 aubergines

2 avocado’s

1 bloemkool

2 stengels bleekselderij

300 gram verse boerenkool,

gesneden

1 bosuitje

2 gekleurde bieten

250 g cherrytomaatjes

1 cm gember

1/4 komkommer

4 teentjes knoflook

1 paksoi

150 g pompoen

1 kleine prei

20 g rucola

100 g shiitake

3 sjalotjes

100 g spinazie

500 g kleine spruitjes

7 (wilde) tomaten

100 g veldsla

300 g witlof

KRUIDEN

5 g verse bieslook

5 g verse koriander

5 g verse peterselie

10 g verse tijm

Boodschappenlijstje
De boodschappen van deze week lijken wat 
veel, maar je maakt deze zeven dagen
extra gerechten en je vult de voorraadkast aan. 
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CHECK DE VOORRAADKAS T OP:

DEEGWAREN

2 sneetjes brood of 1 hard broodje

150 g (glutenvrije) havermout

2 Libanese wraps (of tortilla wraps)

KRUIDEN

1 el Italiaanse kruiden

1 tl kerriepoeder

1½ tl komijn

1 tl kurkuma

1 tl nootmuskaat

1 el Ras el Hanout-kruiden

1 tl speculaaskruiden

zout

peper

BAKDINGEN EN DERGELIJKE

2 el ahornsiroop

cacaonibs (optioneel)

2 tl carobepoeder (of cacao)

3 el chiazaadjes

150 g geraspte kokos 

(eventueel extra voor decoratie) 

20 g hazelnoten

hennepzaadjes (optioneel)

1 tl kokosolie

20 g pistachenootjes, gepeld

2 norivellen

10 walnoten (optioneel)

1 tl vanillepoeder

POTJES EN PAKJES

2 el balsamicocrème

400 ml bouillon

200 ml bruine rijstmelk

6 el edelgistvlokken

50 g hummus

300 g kikkererwten, gekookt

75 g kokosyoghurt

2 el misopasta

1 tl mosterd

2 tl pindakaas (of amandelpasta)

100 g quinoa

700 ml rijst-kokosmelk

120 g (groene) rijstnoedels

1½ el tamari (of sojasaus)

150 g tofu

500 g plantaardige yoghurt

Boodschappenlijstje
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