
BOODSCHAPPENLIJST 
Tweede vegetarische week in Heilig Landstichting       

 

Bij deze ontvang je alvast de boodschappenlijst voor 

de vegetarische week. Het bijbehorende receptenboekje  

ontvang je tijdens Burendag. Mocht je daar niet bijzijn  

dan ontvang je het boekje uiterlijk 29 september in je brievenbus. 

 

De recepten en dus ook de boodschappenlijst zijn gebaseerd op 4 personen. Kook je voor meer of 

minder mensen houd daar dan rekening mee bij de hoeveelheden.  

Als je naar het dorpsbuffet komt tijdens Burendag op 28 september, en je dus een lekkere 

vegetarische schotel meeneemt daar naar toe, dan kun je ook die ingrediënten nog toevoegen aan 

de boodschappenlijst. Wel zo handig, dan hoe je maar 1 keer naar de winkel. 

 

Ingrediënten die in meerdere recepten voorkomen zijn in de voorraadlijst en in de boodschappenlijst 

samengevoegd. 

 

Wat heb je nodig uit je voorraadkast 

❑ Zout        

❑ Peper 

❑ Italiaanse of Provençaalse kruiden 

❑ Bloem 

❑ Melk (3 dl voor dag 2 en 4)     

❑ Olijfolie 

❑ Tijm (vers of gedroogd) 

❑ Knoflook (1 teentje)    

❑ Groentebouillon tabletten 

❑ Paprikapoeder 

❑ Boter of margarine 

❑ Cayennepeper 

❑ Komijnpoeder 

❑ Mayonaise (125 ml) 

 

Mocht er iets ontbreken in je voorraadkast dan kun je creatief kijken naar een alternatief dat je nog 

wel in de kast hebt staan, of je voegt het toe aan de onderstaande boodschappenlijst en neemt het 

mee uit de winkel. 

En wie weet heb je ook nog wel wat in de kast staan dat op de onderstaande boodschappenlijst 

staat. 

 

 

Kopen in de winkel of op de markt 

❑ 400 gr paddenstoelen, net wat je lekker vindt 

❑ 1 kuipje Hüttenkäse 

❑ 150 gr Parmezaanse kaas, geraspt of zelf raspen (dag 2 en 6) 

❑ 50 gr geraspte belegen kaas  

❑ 2 uien (dag 2 en 3) 

❑ 6 eieren (dag 2 en 7) 

 

 

 



❑ 1 rode peper 

❑ 3 gele paprika’s 

❑ 125 ml crème fraîche, klein bekertje 

❑ 2 vleestomaten 

❑ 200 gr geitenkaas 

❑ 150 gr pitloze olijven, groen of zwart, eventueel met piment (dag 4 en 5) 

❑ 1 kg aardappels 

❑ 500 gr (panklare) groene kool, mag ook spits- of savooiekool zijn 

❑ 150 gr ongezouten cashewnoten 

❑ 1 sinaasappel 

❑ 1 pompoen 

❑ 500 gram couscous 

❑ 55 gr amandelschaafsel 

❑ 500 gr witte kaasblokjes of feta (dag 5 en 7) 

❑ 15 gr verse koriander 

❑ 155 gr quinoa 

❑ 390 gr tomatensaus naar keuze 

❑ 1 blikje tomatenpuree 

❑ 1 dl slagroom 

❑ 1 bol mozzarella 

❑ 250 gr cherrytomaatjes 

❑ 15 gr verse basilicum 

❑ 1 pak filodeeg (diepvries) 

❑ 1 knolselderij (½ nodig) 

❑ 1 citroen (voor het sap) 

❑ 125 gr geroosterde amandelen (Duyvis o.i.d.) 

❑ 2 zoetzure appels 

❑ Bakje verse selderij 

 

Succes met de boodschappen, en veel kook- en eetplezier gewenst. 
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