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Vanaf nu gaan wij je helpen om snel & makkelijk gezond(er) te 
eten. Hoe? Door jou te helpen met het plannen van je (week)
boodschappen. Met behulp van onze weekmenu’s en boodschap-
penlijst, weet je iedere dag wat je eet. Zowel voor ontbijt, lunch als 
voor diner!
Plannen doen wij voor jou; Your Meal Planners.
In onze weekmenu’s vind je altijd verschillende opties, de menu’s 
zijn daarom geschikt voor vegetariërs, flexitariërs en vlees- en 
viseters.

Hoe dit werkt?
Jij krijgt van ons een weekmenu met planning en recepten voor vijf 
(werk)dagen, waarin wij aangeven wat je kunt eten voor ontbijt, 
lunch en diner. Je krijgt niet alleen dit schema, maar wij maken ook 
een boodschappenlijst. Jij hoeft alleen nog de inkopen te doen bij 
jouw eigen(online)supermarkt. Tot slot geven we je ook nog gezon-
de weekendtips, om in weekend iets(nieuws) te proberen.

Wat je verder nog moet weten…
• Het merendeel van de gerechten is 

vegetarisch, maar vlees en vis zijn  
makkelijk toe te voegen;

• De ontbijtjes en lunches zijn voor één 
persoon;

• De avondmaaltijden zijn voor twee personen;

• Wij streven er naar om alle ingrediënten die 
je inkoopt ook op te maken, in dezelfde week, 
wel zo duurzaam!;

• Door onze mealplanning bespaar jij tijd!;

• Dit is geen dieet, wij zijn geen 
voedingsdeskundigen, maar het is een 
manier om jouw dagelijks leven net iets 
makkelijker, gezonder & duurzamer te 
maken.

Gezond eten zonder gedoe én nooit 
meer boodschappen stress!

Wij zijn Rosa en Lucy en ja, 
je raadt het goed: we zijn zusjes. 
We waren we al foodies lang 
voordat dat woord trendy werd.
 Rosa & Lucy



Tips voor tussendoor:
Combineer altijd zoveel mogelijk eiwitten, vetten en koolhydraten! 

• Smoothie met gekookte biet, banaan & amandelmelk

• No bake energy balls! (Zie weekend recept)

• Gekookt eitje, gehalveerd en afgetopt met kiemgroente 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Ontbijt Glutenvrij bananen-
brood met compote

Romige smoothie-
bowl met zoete 

aardappel

Bananebrood toast 
met pindakaas & 

banaan

Romige smoothie-
bowl met zoete 

aardappel

Glutenrvij bananen-
brood met kwark 

Lunch Easy tempeh 
scramble Boekweitwrap Easy tempeh 

scramble Boekweitwrap Toast van zoete 
aardappel

Diner Glutenvrije 
boekweitwraps!

Groene pastasalade 
met halloumi

Salade met gegrilde 
venkel & linzen

Vegetarish gevulde 
aubergine

Green power 
pancake

Elke week zonder gedoe, 
gezond én gevarieerd eten?

Weekmenu
Bij elk avondrecept vind je de bereidingstijd, passen de 
maaltijden van de maandag beter op ‘jouw dinsdag’? Je 

kunt natuurlijk makkelijk schuiven in de dagen! Let er dan 
wel op dat je soms de lunch van de volgende dag ook door 

moet schuiven.



Glutenvrij bananenbrood 
met abrikozen- appel 
compote

Ingrediënten bananenbrood
• 3 bananen
• 150 gr boekweitmeel
• 2 eieren
• 25 ml amandelmelk
• 1 tl bakpoeder
• 1 tl (cylon) kaneel
• Snufje zout

Abrikozen-appel compote
• 1 kleine appel, geschild en in kleine 

blokjes 
• 3 abrikozen, in kleine blokjes 
• 1 tl kaneel 
• 1 flinke tl kaneel suiker van Green 

Sweet Stevia (of andere zoetstof)

Bereidingswijze 
1. Verwarm de oven voor op 180 graden 
en bekleed een cakevorm met bakpa-
pier.

2. Prak de bananen fijn.

3. Roer eieren los en meng met de 
amandelmelk. 

4. Meng nu alle ingrediënten door elkaar.

Ontbijt

Ingrediënten 1 bowl:
• 1 kleine zoete aardappel 
• ½ banaan 
• 75 ml amandelmelk 
Optioneel: 1 el eiwitpoeder 
Nodig: blender 

Topping: 
• Blauwe bessen 
• Kokosrasp 
• Granola 

Bereidingswijze (15 min) 
1. Schil de zoete aardappel en snijd in 
blokjes. Kook de zoete aardappel in c.a. 
7 minuten zacht. Ik deed dit de avond 
van te voren. De zoete aardappel moet 
namelijk wel goed afgekoeld zijn! 

2. Blend alles in je blender tot een glad-
de massa. 

3. Garneer met je favoriete toppings! 
Ik ging voor granola, blauwe bessen en 
kokosrasp. 

5. Schep je beslag in de cakevorm. 

6. Bak de cake gaar in 40 - 45 min. Con-
troleer of je bananebrood gaar is door er 
in te prikken met een sateprikker. Komt 
deze er schoon uit? Dan is hij gaar! 

7. Voor de compote snijd het fruit. 
Vergeet de appel niet te schillen. Doe 
alle ingrediënten in een steelpannetje en 
kook c.a. 10 minuten op laag vuur. Roer 
regelmatig door. Prak het fruit eventueel 
nog wat fijner met een vork en klaar is je 
compote. 

8. Beleg je bananenbrood met de
compote en eventueel (plantaardige) 
kwark. 

Romige smoothiebowl met 
zoete aardappel

Mijn eerste smoothie bowl met zoete 
aardappel en dat terwijl ik zo dol ben op 
deze aardappel variant! Ik eet hem min-
stens 2 keer per week, maar het was nog 
niet eerder opgekomen om het te gebrui-
ken in een (smoothie)bowl. Gelukkig is 
daar nu verandering in gekomen! Super 
easy met slechts drie basis ingrediënten.



1. Easy vegan tempeh 
scramble 

Ingrediënten 2 personen
• 4 (glutenvrije) boterhammen 
• 120 gram tempeh 
• 100 gram verse spinazie 
• ½ kleine rode ui, fijngesneden
• 1 kleine teen knoflook, geperst
• 1 tomaat, in blokjes 
• ½ rode paprika 
• 100 gram kastanjechampignons, in 

plakjes
• 1 tl sojasaus
• Snufje Chilipoeder
• Snufje kurkuma

Bereidingswijze (20 min)

1. Snijd de tempeh in kleine blokjes. 

2. Snijd de ui fijn, de champignons in 
plakjes en de tomaat en paprika in 
blokjes. 

3. Verwarm een scheutje (kokos)olie in 
een koekenpan en bak hierin de ui aan. 
Na c.a. 2 minuten pers je de knoflook in 
de pan uit. Roer goed door. 

Lunch

Bereidingswijze
1. Verwarm je grillpan of apparaat met 
een scheutje olijfolie.

2. Snijd de zoete aardappel in plakken 
net zo dik als een normale boterham. 

3. Grill de zoete aardappel ongeveer 4 
minuten per kant. De aardappel kleurt 
goudbruin. Als je er met een vork in kunt 
prikken is hij klaar. 

4. Beleg de ‘toast’ met jou gekozen 
beleg en geniet van je healthy toast. 

3. Boekweitwraps! 

Het recept van de boekweitwraps 
vind je in het maandag recept voor het 
avondeten en lenen zich ook perfect 
voor een lunch de volgende dag! Wij 
geven je wat beleg suggesties voor de 
lunch!

Beleg
• Prak een halve avocado en meng 

deze met 1 el (plantaardige yoghurt). 
Smeer je wrap ermee in en top af 
met paprika, komkommer, tomaat en 
kiemgroenten.

• Gril een halve aubergine en beleg je 
wrap met hummus, kikkererwten, 
spinazie en de aubergine. 

4. Voeg nu de tempeh toe en bak c.a. 3 
minuten. 

5. Voeg vervolgens de paprika, tomaat en 
champignons toe samen met een klein 
scheutje water zodat het lekker gaat 
bakken. 

6. Voeg nu de chilipoeder, kurkuma en 
sojasaus toe en bak mee. 

7. Als de groente gaar beginnen te 
worden voeg je tot slot de spinazie in 
delen toe. Als deze ook geslonken is ben 
je klaar! Breng eventueel nog op smaak 
met kurkuma, chilipoeder of sojasaus.

8. Toast je boterhammen in een brood-
rooster en beleg met je het tempeh- 
groente gerecht. 

2. Zoete aardappeltoast

Wat heb je nodig voor de toast?
•1 zoete aardappel 
• olijfolie 
• Grillpan of grillapparaat 
Beleg: 
• Bietenspread met verse bieslook 
• Pesto, cherrytomaten en mini mozza-

rella 
• Hummus met komkommer en augurk 
• Pindakaas met plakjes banaan



Glutenvrije Boekweitwraps! 
 

Boekweitmeel is van zichzelf glutenvrij en dat is zo fijn! Je kunt er alle kanten mee op. Zo maakte ik er zelf wraps van die zeker niet 
onder deden voor een kant-en-klare variant. Ik belegde hem vervolgens met een hummus, geroosterde kikkererwten en vega nug-
gets, maar een zelfgemaakte doperwtenpesto met zalm en groene asperges zullen ook zeker een goede combinatie zijn. 

Bereiding wraps

1. Doe alle ingrediënten bij elkaar in een 
kom.

2. Meng met een garde of lepel alles goed 
door elkaar tot een mooi egaal beslag.

3. Verwarm een scheutje (kokos)olie in een 
koekenpan. Zet het vuur niet te hoog.

4. Giet dan een soeplepel van het beslag 
in de pan, draai met 1 hand de pan zodat 
het beslag uitloopt en veeg met een spatel 
het beslag helemaal rondom de pan zodat 
je een mooie dunne wrap krijgt. Dit is even 
een een klein klusje, maar bij de tweede heb 
je je handigheid gevonden!

5. Bak de wrap op laag vuur de ene kant 
knapperig, draai de wrap met een spatel om 
en bak de andere kant.

Bak ze net zo lang tot ze mooi bruin wor-
den.

6. Haal de wrap uit de pan en herhaal het 
proces tot je beslag op is.

Bereidingswijze geroosterde 
kikkererwten

1. Spoel de kikkererwten af onder koud wa-
ter en laat goed uitlekken. Dep vervolgens 
goed droog.

2. Verwarm de oven voor op 200 graden. 

3. Verdeel de kikkererwten over de bakplaat 
en strooi de kruiden hierover. Verdeel de 
kruiden en een scheutje olijfolie over de kik-
kererwten en meng goed. Zet 10 minuten in 
de voorverwarmde oven. De kikkererwten 
zijn goed als ze goudbruin zijn. 

 Diner  

30 min.

Ingrediënten (c.a. 6 wraps)
• 200 gram boekweitmeel
• 400 milliliter water 
• 2 tenen knoflook , geperst
• 1 flinke hand verse tijm
• flinke snuf zout 

Ingrediënten geroosterde kikkererw-
ten
• 1 blik kikkererwten, afgespoeld en 

uitgelekt. 
• 2 tl paprikapoeder
• 1 tl gemalen komijnzaad
• 1 tl chilipoeder
• 1 tl zwarte peper
• snufje kaneel 
• klein scheutje olijfolie



Frisse groene pasta salade met Radijs & Halloumi

Deze pastasalade is wat mij betreft het ideale picknick gerecht, makkelijk te maken doordat je weinig snijwerk hebt én lauwwarm 
of koud ook minstens zo lekker! Ik zeg, duik snel de keuken in! 

Bereiding

1. Kook de pasta volgens de aanwijzingen 
op de verpakking, giet af en spoel na met 
koud water. Laat afkoelen. Doe er even-
tueel wat olie door om plakken te voorko-
men.

2. Kook de tuinbonen en doperwtjes in c.a. 
4 minuten beetgaar. 

3. Snijd de halloumi in stukjes en verwarm 
een beetje olie in een koekenpan. Bak de 
halloumi tot ze goudbruin kleuren. 

4. Meng de ingrediënten voor de dressing 
tot een gladde massa. Breng op smaak met 
peper en zout. 

5. Snijd de avocado in blokjes en de radijs-
jes in dunne plakjes. 

6. Meng de rucola, avocado, radijs, halloumi 
en boontjes door de gekookte pasta. Schep 
daarna de dressing erdoor en knijp er nog 
wat extra citroensap over. Eetsmakelijk! 

30 minuten

Ingrediënten (2-3 pers.)
• 150 gram (glutenvrije)pasta 
• 200 gram tuinbonen (diepvries)
• 150 gram (verse) doperwten
• 225 gram halloumi, in kleine blokjes
• 75 gram rucola
• 1 avocado, in blokjes gesneden
• 1 klein bosje radijsjes, in dunne plakjes 
• 1 citroen

Voor de dressing:
• 2 el mayonaise
• 3 el Griekse (lactosevrije) yoghurt
• 1 tl wasabi
• Sap van een halve citroen
• Peper en zout naar smaak



Voedzame salade met gerookte zalm, linzen & 
geroosterde venkel  
Deze heerlijke salade met gegrilde venkel en groene kruiden dressing is echt heerlijk vol van smaak! Vanaf juni is venkel ook weer 
van eigen bodem in het seizoen en ik kan niet wachten, dol op de anijsachtige smaak. Deze salade zet je in een handomdraai op 
tafel een leent zich ook perfect voor bij een bbq of buiten picknick. Het restje is een ideale lunch. Ga jij hem maken? 

De salade is gluten- en lactosevrij. 

Bereiding

1. Spoel de linzen af onder koud water en 
laat goed uitlekken. 

2. Snijd alle groente in het juiste formaat. 

3. Verwarm je grillpan of apparaat. Smeer 
de plakken venkel aan beide kanten in met 
een beetje olijfolie. Grill vervolgens in c.a. 2 
minuten per kant zacht. Waarschijnlijk moet 
je dit in meerdere porties doen. 

4. Meng de citroensap, appelcider azijn en 
honing in een kommetje en voeg hier de 
ui aan toe. Laat minstens 5 minuten staan 
zodat de smaken goed in kunnen trekken. 
Giet vervolgens af in een zeef. 

5. Meng alle ingrediënten voor de 
dressing met een staafmixer, blender of 
keukenmachine.

6. Meng nu in een grote saladekom de 
spinazie, gerookte zalm, linzen, avocado, 
gegrilde venkel en ui. Serveer met de 
dressing.  Enjoy! 

25 min

Ingrediënten salade (2-3 pers.)

• 200 gram linzen, afgespoeld 

• 2 venkelknollen, in plakken van 1 cm dik 

• 1 rode ui, in dunne ringen

• 1 el citroensap

• 1 el appelciderazijn of andere fruitazijn naar 
keuze

• 1 tl honing

• 150 gram babyspinazie

• 150 gram gerookte zalm, in stukjes 
gesneden

• 1 avocado, in plakjes 

Nodig: grillpan of grillapparaat en staafmixer 
of keukenmachine 

Voor de dressing: 

• 100 ml plantaardige yoghurt 

• c.a. 4 takjes bladpeterselie, de blaadjes 

• 3 el bieslook, fijngesneden

• 1 el (gedroogde) dragon 

• 2 el kappertjes 

• 1 tl geraspte (bio)citroen



Vegetarisch gevulde aubergines 
Een restaurant waardig gerechtje al zeg ik het zelf! Echt makkelijk te maken en je hebt geen ingewikkelde ingrediënten nodig. Zelf 
at ik hem met bloemkoolrijst, maar mocht je kunt ook prima kiezen voor zilvervliesrijst of een andere graan zoals, bulgur of (parel)
couscous.

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 200 graden.

2. Snijd de aubergine in de lengte 
doormidden en maak insneden van c.a. 1 
cm zodat de aubergine aan de binnenkant 
goed kan garen. Doe wat olijfolie in een 
kommetje en bestrijk de aubergine rijkelijk 
met olijfolie (ik gebruik een kwastje, maar 
je kunt ook je vingers gebruiken!). Leg 
op een bakplat met bakpapier en zet 40 
minuten in de. Voorverwarmde oven. 

3. Snijd alle groenten fijn. De 
paddenstoelen ‘trek’ ik altijd uit elkaar, 
maar kun je ook in reepjes snijden. 

4. Spoel de kikkererwten af onder koud 
water. Laat goed uitlekken. Doe ze daarna 
in een kom en prak ze zijn met een vork. 
Mag grof geprakt zijn. 

5. Verwarm een scheutje olijfolie in een 
koekenpan en bak hierin de ui en knoflook 

aan. Voeg vervolgens de champignons 
samen met de ras el hanout en chilipoeder 
toe. Voeg eventueel een scheutje water toe 
om het lekker smeuïg te maken. 

6. Als de paddenstoelen zijn geslonken 
voeg je de tomaten en geprakte 
kikkererwten toe. Laat zachtjes pruttelen. 

7. Maak ondertussen de dressing door alle 
ingrediënten te mengen. 

8. Bereid de bloemkoolrijst of graanproduct 
volgens de verpakking. 

9. Als de aubergine gaar is haal je deze uit 
de oven en laat je hem even afkoelen. Lepel 
vervolgens het vruchtvlees uit de aubergine 
en voeg toe aan het groentemengsel. Bak 
c.a. 2 minuten zachtjes mee. 

10. Vul de aubergines en serveer met het 
sausje, de (bloemkool)rijst, wat extra munt 
en granaatappelpitjes. Enjoy! 

 60 min incl. 40 min. oventijd

Ingrediënten (2-3 pers.)
• 1 ui, fijngesneden
• 2 tenen knoflook, geperst
• 2 aubergines
• 250 gram gemengde paddenstoelen 
• 4 roma tomaten, in blokjes gesneden 
• 1 tl ras el hanout 
• Snufje chilipoeder 
• Klein blikje kikkererwten
• 250 gram bloemkoolrijst of c.a. 100 

gram graanproduct naar keuze

Sausje
•  Handje verse munt, fijngesneden
•  c.a. 100 ml (Lactosevrije) kwark 
•  Sap halve limoen 
Ter garnering: Granaatappelpitjes & 
verse munt 



Green power pancake met tempeh vulling 

Deze pannenkoeken staan hier regelmatig op tafel en dan vooral op een dag dat ik laat uit werk ben en ik niet zoveel zin meer heb 
om te koken. Deze pannenkoek staat namelijk in een handomdraai op tafel en kun je beleggen met alles wat je in huis hebt, maar 
deze tempeh vulling is toch wel een echte topper en is dus ook echt mega lekker op toast! (zie lunchtip).

Bereidingswijze pannenkoek 

1. Doe de melk, havermout en het ei in 
een hoge beker waarin je de staafmixer 
goed kan gebruiken. Mix dit tot een gladde 
massa. Voeg vervolgens de spinazie en wat 
peper en zout toe naar smaak. Meng tot de 
massa glad is.

2. Zet twee pannen met een beetje (kokos) 
olie op het vuur. Bak in de eene pan de 
vega

Bereidingswijze vulling 

1. Snijd de tempeh in kleine blokjes. 

2. Snijd de ui fijn, de champignons in plakjes 
en de tomaat en paprika in blokjes.

3. Verwarm een scheutje (kokos)olie in een 
koekenpan en bak hierin de ui aan. Na c.a. 
2 minuten pers je de knoflook in de pan uit. 
Roer goed door. 

4. Voeg nu de tempeh toe en bak c.a. 3 
minuten. 

5. Voeg vervolgens de paprika, tomaat en 
champignons toe samen met een klein 
scheutje water zodat het lekker gaat 
bakken. 

6. Voeg nu de chilipoeder, kurkuma en 
sojasaus toe en bak mee. 

7. Als de groente gaar beginnen te worden 
voeg je tot slot de spinazie in delen toe. Als 
deze ook geslonken is ben je klaar! Breng 
eventueel nog op smaak met kurkuma, 
chilipoeder of sojasaus.

30 minuten

Ingrediënten per pannenkoek

• 100 ml plantaardige melk

• 50 gram havermout

• 1 grote hand spinazie

• 1 ei

Nodig: staafmixer of blender

Voor de vulling (2 pers. + lunchgerecht!) 

• 100 gram verse spinazie 

• 150 gram tempeh, in blokjes

• 1 rode ui, fijngesneden

• 1 teen knoflook, geperst

• 2 tomaten, in blokjes 

• 1 rode paprika 

• 150 gram kastanjechampignons, in plakjes

• 2 tl sojasaus

• Snufje Chilipoeder

• Snufje kurkuma

• Hummus, naar smaak



No bake energy balls!
Het perfecte tussendoortje! Heb jij ook wel eens dat je zo vlak voor de lunch of juist in de middag, de welbekende 4 uurs dip, trek 
krijgt in wat lekkers? Deze zelfgemaakte Energy balls zitten bomvol goede ingrediënten, zijn zo gemaakt en vooral heeeeeel lekker! 

Oh en ik verstopte er ook nog wat groente in. Gewoon omdat het kan! 

Bereiding

1. Rasp de wortel en ontpit de dadels. Wel 
de dadels een paar minuten in lauwwarm 
water.

2. Doe alle ingrediënten in je keukenmachine 
(of blender) en meng tot een mooie deegbal. 
Blijft het te nat voeg dan wat havermout 
toe. Te droog? Dan een scheutje water!

3. Haal nu steeds een beetje deeg van de bal 
af en maak 20 balletjes.

4. Maak twee bakjes, een met cacao en een 
met geraspte kokos. Nu kun je de balletjes 
lekker gaan rollen door de toppings. Even in 
de ijskast en klaar is je gezonde snack! 

Tip: gehakte pistachenootjes of sesam-
zaadjes kunnen ook heel goed als topping! 

Weekend! 

20 min.

Ingrediënten c.a. 20 energy balls
• 125 gram havermout 
• 100 gram dadels
• 1 wortel (bospeen), geraspt 
• 1 tl kaneel 
• Scheutje water, c.a. 25 ml water
Nodig: keukenmachine of blender

Topping: 
• Raw cacao
• Geraspte kokos



Donderdag
• 1 ui
• 2 tenen knoflook
• 2 aubergines
• 250 gram gemengde paddenstoelen 
• 4 roma tomaten
• Klein blikje kikkererwten
• 250 gram bloemkoolrijst of c.a. 100 gram 

graanproduct naar keuze
•  Handje verse munt
•  c.a. 100 ml (Lactosevrije) kwark 
•  Sap halve limoen 
Ter garnering: Granaatappelpitjes & verse 
munt 
Nodig uit de voorraadkast: 1 tl ras el 
hanout & chilipoeder

Vrijdag
• 100 ml plantaardige melk
• 50 gram havermout
• 1 grote hand spinazie
• 1 ei
Voor de vulling
• 100 gram verse spinazie 
• 150 gram tempeh
• 2 tomaten
• 1 rode paprika 
• 150 gram kastanjechampignons
Nodig uit de voorraadkast: 1 rode ui, 1 teen 
knoflook, 2 sojasaus, chilipoeder, kurkuma 
& hummus

Maandag
• 200 gram boekweitmeel
• 2 tenen knoflook 
• 1 flinke hand verse tijm
• 1 blik kikkererwten
Nodig uit de voorraadkast: 2 tenen 
knoflook, 2 tl paprikapoeder, 1 tl gemalen 
komijnzaad, 1 tl chilipoeder & kaneel

Dinsdag
• 150 gram (glutenvrije)pasta 
• 200 gram tuinbonen (diepvries)
• 150 gram (verse) doperwten
• 225 gram halloumi
• 75 gram rucola
• 1 avocado
• 1 klein bosje radijsjes
• 1,5 citroen
• 3 el Griekse (lactosevrije) yoghurt
• 1 tl wasabi
Nodig uit de voorraadkast: 2 el mayonaise 

Woensdag
• 200 gram linzen
• 2 venkelknollen
• 1 citroen
• 150 gram babyspinazie
• 150 gram gerookte zalm
• 1 avocado
• 100 ml plantaardige yoghurt 
• c.a. 4 takjes bladpeterselie
• 3 el bieslook
• 2 el kappertjes 
Nodig uit de voorraadkast: 1 rode ui, 
1 el appelciderazijn, 1 tl honing & 1 el 
(gedroogde) dragon

Boodschappenlijst
Voor de avondmaaltijden hebben we een handige boodschappen-
lijst voor je gemaakt. De ontbijt- en lunch benodigheden vind je 
bij de recepten! 

Voorraadkast 
Onze voorraadkast staat altijd bomvol 
met producten die vaak van pas komen 
op drukke, doordeweekse dagen. Noten, 
kikkererwten, linzen, volkoren granen 
en verschillende kruiden hebben wij 
eigenlijk altijd in huis, zodat we met 
wat verse groenten snel een gezonde 
maaltijd op tafel kunnen toveren. 
Voor de avondgerechten uit dit 
weekmenu heb je onderstaande 
ingredienten in ieder geval nodig uit 
jouw voorraadkast:

Olijfolie, peper en zout heb je eigen-
lijk altijd nodig en staat niet telkens 
opnieuw vermeld! 

• Uien
• Knoflook
• Goede olijfolie 
• Hummus
• Paprikapoeder
• Kurkuma
• Gemalen komijnzaad
• Chilipoeder
• Gedroogde Dragon
• Ras el Hanout
• Sojasaus
• Appelciderazijn
• Honing
• Mayonaise
• Kaneel


