
De volgende maaljden zijn bedacht met de aanname dat je slechts eenmaal per 
week naar de winkel kan om boodschappen te doen. We gaan ervan uit dat je 
beschikking hebt over een ijskast en een voorraadkast waar je een aantal van de 
producten kan opslaan.

Het uitgangspunt is wel om zoveel mogelijk verse producten te kopen, 
vooral de groentes en het fruit. Hieronder volgt een lijst van groentes en 
fruit die lanfruit die langer meegaan en je dus goed in je voorraadkast kan inslaan. 

Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel meer 
voedingsproducten die een week of meer 
goed blijven. 

Tip: kook meer dan je per dag nodig hebt, 
liefst 2x zoveel. Dan kan je 1 pore in de 
diepvries doen, voor de week erna!

Koken in Tijd van Corona 

LANGER HOUDBARE GROENTE EN FRUIT
Kool (alle soorten bloem/
wit/savoy/boeren etc)
Uien en prei 
Aardappelen
Zoete aardappelen
WWortels 

Pompoen
Rode bieten
Selderij en bleekselderij
Knoflook
Koolraap
Pasnaak

Appels
Citrusfruit (sinaasappels/citroen/limoen)
Banaan, mits onrijp gekocht

• Wortels met humus 
• Appel met pecan noten en kaneel
• Trail mix noten met gedroogde vruchten
• Rijstwafels met pindakaas
• Banaan met pindakaas
• Kop thee met citroen, gember en honing 

SNACK

DINERWees lekker scheug met olijfolie, kruiden en specerijen 
• Omelet - van 2-3 eieren, met stukjes courgees, walnoot en geraspte kaas 
• Chilli con of sin carne - (met ui, knoflook, prei, verse kruiden, tomatenpuree, kidneybonen, tomaten, 
 mais, doperwten, evt rundergehakt of tofu of vegetarisch gehakt). De meeste van deze ingredienten 
 zijn ook verkrijgbaar in de vriezer, blik of glas dus snel en makkelijk bereid
• Nasi  - met gebakken ui, kikkererwten, zout en kaneel. Extra’s: met roerei, gebakken bosui of ui, 
  knoflook en doperwten en sojasaus
• Tofu/tempeh - gemarineerd in knoflook, verse gember en sojasaus. Met verse gebakken groentes naar 
 keuze en diepvries boontjes en spinazie. Serveer met rijst of noedels   
• Groente- of kip curry - 2 zakken gesneden groentes, sugar snaps of peultjes, 2 blikken kokosmelk, evt 
 blokjes kipfilet of tofu, met zilvervliesrijst. Breng op smaak met kerriepoeder of een curry pasta, 
 kurkuma en gember(poeder)  
• Burritos met zwarte/kidney bonen, tomaten en alle groentes die je lekker vindt. Geraspte kaas erover 
  en 10 minuten onder de grill
• Bonen stoofpotje - bak 1 ui en 1-2 tenen knoflook aan. Voeg 1-2 blikken bonen naar keuze toe, 
 2 paprika’s, 1 aubergine and 1 courgee. Alle groentes in stukjes toevoegen. Voeg daarna nog 1 pak 
 tomaten passata toe, kerriepoeder, kurkuma, zout en peper 
• Pasta plus – voeg een blik kikkererwten toe aan de gekookte pasta. Doe hier een paar handen vol 
 spinazie of boerenkool bij, knoflook en bouillon 

• Soep - een grote pan soep van welke groentes dan ook die je lekker vindt, genoeg 
 voor 2 a 3 dagen. Zoete aardappel, tomaten, pompoen, wortel, mais of een grote 
 zak met bevroren soepgroentes. Breng op smaak met gebakken ui, knoflook en gedroogde 
 kruiden/specerijen 
• Rode linzensoep - gemaakt met bouillon of kokosmelk, dat is het! 
• Toast of wrap - met gekookt ei en tomaat; met pindakaas of cashew boter; met kaas en tomaat; met 
  makreel uit blik, avocado of humus. Maak af met verse groentes of groene blaadjes (komkommer, 
 geraspte wortel, paprika reepjes, tuinkers, rucola)
• Salade - met kikkererwten/quinoa/couscous als basis. Meng met geraspte wortel en biet, zwarte olijven, 
 gesnipperde rode ui en feta kaas kruimels. De koriander fans kunnen nog een ruime bos erbij anippen 
• Warme rijstnoedels - met gebakken tofu, pinda’s, Chinese kool (fijn gesneden), gebakken champignons 
 en edamame boontjes. Breng op smaak met gebakken knoflook, sojasaus en/of zoete chilli saus

LUNCH

• Havermoutpap - warme havermoutpap, gekookt in water of (haver)melk; serveer 
 met (bevroren) blauwe bessen en noten.
• Bananen pannenkoekjes - pannenkoekjes gemaakt van 1 rijpe, geprakte banaan, 2 geklutste eieren 
 en 2 eetlepels bloem. Hoe rijper de banaan, hoe beter. Breng op smaak met kaneel en rode vruchten. 
• Yoghurt - volle yoghurt met noten, zaden, vers of bevroren fruit en kaneel 
• Smoothie - bevroren fruit, een rijpe banaan, (bevroren) spinazie, 100 ml kokosmelk en een beetje water 
•• Harge start – 1 hard gekookt ei, 1 tomaat, feta kaas en tonijn of zalm uit blik 

ONTBIJT
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