
Klaar voor je ideale
keukenvoorraad?

Lees de checklijstjes (koelkast, vriezer en voorraadkast) met producten door. Je weet
dan waarschijnlijk wel of je die producten al in huis hebt.
 Bekijk je kruidenrekje of keukenla kritisch. Gooi weg wat over de datum is. Daar
komt geen smaak meer vanaf. 1-2 maanden is niet erg hoor, maar geen jaren!
 Doe dat ook met je voorraadkast. Ongetwijfeld staat er nog ergens een potje of zakje
te verstoffen. Haal alles eruit. Doe het weg als de THT-datum voorbij is, of maak het
op. (rijst, pasta e.d. kun je ook na de THT nog gewoon gebruiken hoor)
Probeer alvast een paar van mijn recepten of google een ingrediënt voor nóg meer
inspiratie.

Hoi,

Wat goed dat jij mijn mini-cursus Je Ideale Keukenvoorraad hebt 
aangevraagd. 

Dat betekent dat jij de gezondheid van jezelf en je gezin heel belangrijk vindt. 
Je hebt in de gaten dat je voorraad op orde hebben de éérste stap is naar gezonder eten. 

Ik ga je in deze mini-cursus alvast een stukje laten zien van mijn Typisch Plien's manier
van omgaan met voeding. Ook jij kunt leren om heel makkelijk iets gezonds op tafel  te
flansen. Het begint allemaal met een goede keukenvoorraad.

Hoe werkt het?
1.

2.

3.

4.

Natuurlijk heb je nog véel meer producten in je koelkast, vriezer en voorraadkast. Ik heb
alleen de producten genoemd waarvan ik vind dat het musthaves zijn en waar je
misschien nog niet aan gedacht had. Oh en alles is gewoon te koop in jouw supermarkt!

Succes en veel plezier! (lekker gevoel hoor, overzicht in je keuken)

groetjes,

tips

Ingrid



◻  Zuivelspread

◻  mozzarella

◻  feta 

◻  Huttenkase

◻  parmezaan

◻  geraspte kaas

◻  yoghurt

◻  Eieren 

◻  Spekblokjes (BIO)

◻  gerookte vis 

◻  maiskolven 

◻  bleekselderij

◻  komkommer

◻  bietjes, vacuum

◻  limoen/citroen

◻  mosterd

◻  sambal

◻  indiase currypasta

◻  mayonaise

◻  augurken

◻  potje ansjovis
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Ideaal op een boterham met rauwkost.
Door de soep, pasta of voor spinazie á
la crème

Net als feta ideaal voor een plaattaart,
pasta of op een boterham met tomaat

Lekker met gegrilde courgette en
groene asperges

Op een boterham met aardbeien 

Een klein beetje maakt een gerecht
echt af! Koop een stuk en rasp daar
aan tafel wat van op je bord.

30+ jong belegen. Restje? Invriezen! 

Ook voor een sausje met wat
komkommer en kruiden

Het weinige varkensvlees dat ik eet is wel
biologisch. Makkellijk voor een zoute touch voor
een stamppotje, risotto, pasta of salade

Zalm, makreel of forel. Met broccoli/doperwtjes uit de
diepvries en wat zuivelspread tover je een pasta op tafel.
Ook lekker met tomaat en basilicum op een boterham of
door een pasta.

Half kolfje als extra portie groente bij de avondmaaltijd.
Hoeven alleen opgewarmd te worden. Lekker met gerookt
paprikapoeder en chili. Zie video koelkastfavoriet.

De basis voor een soep of een bolognese saus (met
wortel en ui). 

Stamppotje. Plaattaart met geitenkaas. Geroosterd in de
oven met balsamico.

Kun je ook wokken he! Wel zaadjes eruit halen.

Zo'n frisse smaakversterker. Schil en sap in een gerecht
haalt de smaak enorm op. Bij voorkeur biologisch i.v.m.
dikke waslaag die op gewone citrus zit. Restje?
Invriezen!

Lekker in een wortelsoep. In een roerbakgerecht.

Handige vervanger ook van een rode peper.
Handig voor extra pit aan tafel als het kidsproof
(mild) moet zijn

Een likje in de stamppot, in een dressing,op kaas.

In een salade, bij een stamppotje. In een bbq sausje

Even aanfruiten voor een lekker hartige smaak.
Voor een dressing in een nicoise salade. In een 
traybake

Kan ook als dun laagje op brood met een gekookt eitje



◻  mango

◻  ananas

◻  bosvruchten

◻  doperwtjes

◻  pompoen

◻  gegrilde groente 

◻  bladspinazie

◻  eigen baksels

◻  homemade soep

◻  citroenrasp

◻  restje geraspte kaas

◻  kruiden 

◻  pesto
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Wist je dat?
Scheelt veel snijwerk en goedkoop.
Handig fruit voor mee naar school met wat
druiven. Ook lekker in warm kipgerecht

Die grote voordeelzakken zijn vaak erg droog.
Ik vind de biologische het lekkerst en die zijn
niet schrikbarend duur.

Dat scheelt een hoop takkewerk he!

Geen toevoegingen, wel die lekkere
grillsmaak

Veel lekkerder dan gehakte spinazie, da's
zo'n moes... Wist je dat verschil?

Bak meteen dubbel zoveel, nauwelijks meer
moeite en je tovert zo wat lekkers voor
onderweg, lunchtrommel of bij de koffie.

Koop goede plastic bakjes. Kleintjes. Ideaal
voor een gezonde lunch bijvoorbeeld.

Restje van verse kruiden of diepvries uit
supermarkt

... je deze producten heel  goed kunt invriezen. Handig en je gooit een stuk 
minder weg



◻  Italiaanse kruiden

◻  oregano 

◻  rozemarijn

◻  tijm

◻  laurierblaadjes

◻  gerookt

paprikapoeder

◻  paprikapoeder 

◻  komijn

◻  chili

◻  knoflookpoeder

◻  kaneel

◻  speculaaskruiden

◻  keukenzout

◻  Zoutvlokken

◻  zwarte peper 
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◻  ras el hanout

◻  nasikruiden

lekkere mixen

Weg met dat potje gemalen peper! Dit is
zoveel lekkerder, geloof me! Zie ook de video

Voor pastasaus en tomatensoep

Voor pizza en mexicaanse kruidenmix.

Of provencaalse kruiden Perfect met
aardappeltjes en knoflooktenen uit de oven.

Lekker op traybake geroosterde groente.
Knolselderij uit de oven. Worteltjes.

Smaakmakers die je niet opeet! Traybake, soep,
pastasaus. Heel laten en dan vis je ze voordat je
gaat eten er weer uit! Niet vergeten !

In mexicaans gerecht. Op zoete aardappel,
door een pompoenstamppotje.

In aziatische gerechten, mexicaanse
gerechten maar ook in midden-oosten veel
gebruikt.

Flakes of poeder. Voor extra pit, waardoor je minder
zout hoeft te gebruiken. Pas op want het is heet! Ook
lekker om aan tafel over je zoete aardappel te doen

Veel milder, kidsproof voor guacemole, tzatziki of
shoarmasausje. Ook lekker op gebakken
aardappeltjes

Lekker zoet en kruidig door de kardemom en gember.
Lekker met wat stukjes appel of in een
bananenbrood.

Op een traybake, in een couscous

Met jodium. Zie video.

Versgemalen uit een molen!

Zonder zout, dus NIET die gele zakjes vol zout en
zetmeel

Mild of pittig



◻  milde olijfolie

◻  extra vierge

◻  neutrale olie 

◻  sesamolie

◻  balsamico azijn

◻  wittewijnazijn

◻  sojasaus 

◻  honing

◻  bouillonblokjes
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Klein scheutje door de tomatensaus. Zo lekker! Of
blus een paar sperzieboontjes af met een knoflookje.

Voor een dressing, coleslaw of door een pastasalade.
Zuur haalt de smaak op.

Superlekker een scheutje door de noodles of door
een aziatisch gerechtt. Weinig gebruiken en niet in
bakken.

Om te verhitten

Voor koud gebruik

Aziatische gerechten. Zonnebloem/ rijstolie/
koolzaadolie

Bijv.kikkoman minder zout Kip en groente. Kies voor minder zout variant



◻  noten

◻  pijnboompitten

◻  zuidvruchten 

◻  Havermout

◻  volkoren meel

◻  bakpoeder

◻  passata

◻  blik tomaten

◻  tomatenpuree

◻  mais in blik

◻  volkoren pasta

◻  zilvervliesrijst 

◻  volkoren wraps

◻  volkoren noodles

◻  afbakbrood 

◻  vis in blik 

◻  bonen 

◻  knolselderij

◻  spitskool

◻  pompoen

◻  aardappelen

◻ zoete aardappelen

◻  ui

◻  knoflook

◻  gember
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groente/
aardappel

Kies ongezouten. Varieer. Elke noot smaakt
anders en heeft andere voedingsstoffen. Lekker
als tussendoortje of bij de vega avondmaaltijd

Rooster de noten in een droge koekenpan voor
extra smaak, dan komen de olien vrij Rooster
hele zakje en bewaar in luchtdicht bakje

Rozijnen, abrikzen.Lekker met noten, door de
havermout of een couscous of kipgerecht.

Kies een goede kwaliteit (merk Petti of Mutti)
dat proef je echt!

Ik vind een tube heel handig. Je gebruikt
alleen wat je nodig hebt.

Kidsproof, kleurrijk, makkelijk. Wel even
afspoelen voor gebruik ivm zout en andere
toevoegingen.

Ik vind volkoren penne niet zo lekker, maar de
spaghetti variant wel. 2x zoveel vezels dan witte
pasta!

Ik ben fan van zwarte bonen en kidney. Bruine
bonen lust ik niet. Elke boon smaakt anders!
Gewoon proberen.

Gezeefde tomaten

Kolen zijn ideaal om op voorraad te hebben. als
je ze aangesneden hebt, wel in de koelkast
bewaren.

Lekker met tijm, knoflook en wat olijfolie uit de
oven

Sjalotjes vind ik heerlijk. Rode ui. Bosui (in een
glaasje water zetten, groeit ie weer aan)

Telt als groente. Heerlijk met gerookt
paprikapoeder en wat chiliflakes

Check wel of er voldoende vezels in zitten. Spelt
is vaak lekker en niet zo droog als volkoren
afbakbrood.

Makreel, tonijn, sardientjes. Handig voor een
salade voor op brood, een maaltijdsalade of een
pasta of broodpizza.

in blik (of gedroogd)

Fijn snijden, niet persen. Zie video.



.... volg je me al op Instagram of Facebook?
Daar geef ik een kijkje achter de schermen,
maak video's en geef tips. Leuk om daar
contact met je te hebben.

nog wat extra tips

Label je bakjes in de vriezer. datum erop
en de naam van het gerecht. anders weet
je niet meer wat het ook alweer was.
gebruik schilderstape als etiketje voor
op je diepvriesbakjes
gebruik diepvrieszakjes in plaats van
gewone boterhamzakjes. die voorkomen
namelijk vriesbrand (uitdrogen)

@pliensfoodclub

ondertussen...
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http://www.instagram.com/pliensfoodclub

