
1 
 

  



2 
 

  



3 
 

Voorwoord 

 
Een gezonde maaltijd koken met een krap budget is een hele uitdaging. Er wordt regelmatig gekozen 

voor de minder gezonde goedkope maaltijden. Maaltijden vaak zonder verse groente, want dat is 

relatief duur. Juist de gezonde maaltijden voor deze doelgroep heel erg belangrijk, door o.a. de stress 

die de dagelijkse problemen met zich meebrengen is vaak de gezondheid van de gezinnen vaak 

minder goed. Een goedkope maaltijd met groente is niet onmogelijk met een krappe beurs, maar 

vergt creativiteit.  

 

De tas van de boodschappenkast bestaat uit een gevarieerde basis: pasta, rijst, mie, aardappelen en 

wraps. Daarnaast vullen we de tassen met veel groente en fruit. Met deze basis hebben de 

boodschappenkast klanten zelf recepten samengesteld voor een heerlijke, gezonde maaltijd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s uit eigen keuken en met dank aan Pixabay.com  
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Prei-Aardappelsoep 
 

Ingrediënten: 

o 2 preien 

o 600 gram vastkokende aardappelen 

o 1 ui 

o 2 teentjes knoflook 

o Halve theelepel kerrie 

o 1 liter kippenbouillon 

o Eventueel gebakken spekreepjes 

 

Snipper de ui en pers de knoflook. Fruit de ui en de knoflook 

in de pan met wat olie 

Snijd de prei in halve ringen en was deze goed, schil de 

aardappelen en snijd ze in blokjes.  

Doe de prei, de aardappelblokjes en de kerrie bij de ui in de 

pan en bak dit even mee. Voeg de kippenbouillon toe en laat het 15 minuten koken.  

Eventueel kun je gebakken spekreepjes toevoegen.  

 

 

 

Paprikasoep 
 

o 6 paprika’s 

o 1 ui 

o 2 tenen knoflook 

o 1 groentebouillon tablet 

o 800ml water 

o Beetje tijm 

 

Snipper de ui en pers de knoflook, fruit dit in de pan aan met een 

beetje olie. Maak de Paprika’s schoon en snijd deze in stukken, voeg 

deze bij de ui in de pan en laat het even meebakken.  

Voeg het water, de bouillon en de tijm toe en kook het geheel 15 

minuten.  

Pureer de soep 
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Erwtensoep 
 

o Groente bouillon (2 blokjes, 1 liter water) 

o ui 

o Prei 

o Winterpeen 

o Knolselderij of koolraap 

o Zakje spliterwten 

o Laurierblaadje 

o selderij 

 

Snipper de uien en fruit deze met een beetje olie 

aan.  Voeg de groentebouillon toe en breng het 

aan de kook. Snij de prei, wortel, knolselderij in 

stukjes en voeg deze bij de bouillon. Voeg 

tenslotte de spliterwten en de kruiden toe en laat 

het op zacht vuur pruttelen tot de spliterwten uit 

elkaar vallen.  

Haal het laurierblaadje eruit, eventueel kun je de soep nog met een staafmixer glad maken.  

 

 

 

Bloemkoolsoep 
 

o Bloemkool 

o 1 ui 

o 1,5l bouillon 

o Beetje tijm  

o Laurierblaadje 

 

Snipper de ui en fruit deze aan in een beetje olie. Voeg de 

bouillon, in stukjes gesneden bloemkool en de kruiden toe. 

Laat dit ongeveer 10 minuten koken. Maak de soep glad met 

een staafmixer.  
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Pasta 
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Pasta rode saus 
 

o Pasta 

o Pot of pakje tomatensaus 

o Ui 

o Knoflook 

o Groente (wortel, courgette, prei, etc.) 

o Eventueel Smac of knakworst in stukjes 

 

 

Snipper de ui, pers de knoflook en fruit deze aan in een 

beetje olie.  Snij de groente in stukjes en bak deze even 

snel mee. Voeg de tomatensaus toe en laat het geheel 

10-15minuten op laag vuur pruttelen.  Kook 

ondertussen de pasta.  Als de saus klaar is kun je nog 

Smac of stukjes knakworst toevoegen en deze even 

mee verwarmen. 

 

 

 

Pasta Pesto 
 

o Pasta 

o Pesto 

o Eventueel wat crème fraîche/slagroom 

 

Kook de pasta. Voeg de pesto toe aan de gekookte pasta. Eventueel kun je er wat crème fraîche of 

slagroom doorroeren.  

 

  



13 
 

Pasta spinazie  
 

o Pasta  

o Ui 

o Knoflook 

o Spinazie 

o Eventueel: tonijn, kipfilet of uitgebakken 

spekreepjes 

o Kruidenroomkaas 

 

Kook de pasta.  Snipper de ui en pers de knoflook en 

fruit deze in een beetje olie aan (eventueel kun je 

dan de kip of spekjes mee bakken).  Voeg de 

gewassen spinazie (in stukjes gesneden) toe en bak 

deze kort mee. Mocht je kruidenroomkaas in huis 

hebben dan kun je deze op het laatst toevoegen.  

Mocht je voor de tonijn variant gaan dan kun je dit op 

het laatst toevoegen.  

 

 

 

 

Pasta salade 
 

o Pasta 

o Sla 

o Komkommer/tomaat/appel, etc.  

o Eventueel blikje tonijn 

o Mayonaise of slasaus 

 

Kook de pasta en spoel deze af met koud water. Snij de groentes en doe alles in een slaschaal. Voeg 

naar smaak mayonaise of slasaus toe 
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Broccolipasta 
 

o Broccoli 

o Pasta 

o 2 teentjes knoflook 

 

Snij de broccoli in kleine roosjes, schil de steel met een dunschiller en snij hem in stukjes. Kook de 

broccoli ongeveer 7 minuten. Kook de pasta, bewaar een klein beetje kookvocht.  

Fruit de knoflook in een beetje olie aan, doe de broccoli en de pasta erbij. Meng dit alles door elkaar, 

indien nodig kan er een beetje kookvocht worden toegevoegd.  

 

 

 

Pasta met tomaten aubergine-saus 
 

o Pasta 

o Vegetarische balletjes 

o 2 tenen knoflook 

o Aubergine 

o Pakje gezeefde tomaten 

 

Kook de pasta. Snij de aubergine in stukjes. Verwarm de vegetarische balletjes in een pan en voeg de 

geperste knoflook en aubergine toe, laat dit 5 minuten bakken. Voeg de gezeefde tomaten toe en 

warm de saus nog 5 minuten zachtjes door.  

  



15 
 

Rijst 
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Nasi 
 

o 200 gram rijst 
o Mix voor nasi goreng  
o Groente (prei, wortel, kool, ui, taugé, champignons) 
o Eieren 

 
Kook de rijst. Snij de groente en bak deze aan in de pan. Voeg de nasi mix toe met een klein scheutje 
water, laat dit een paar minuten bakken. Voeg de gekookte rijst toe.   
Kook of bak de eieren en serveer deze bij de nasi.  
 

 

 

Rijst met vegetarisch stoofpotje 
 

o Rijst 

o Zak vegetarisch Stoofpotje  

o Eventueel groente (prei, wortel, courgette) 

 

Kook de rijst gaar. Als je voor de variant met extra 

groente gaat, snij en wok dan de groente in een 

klein beetje olie. Warm het stoofpotje op volgens de 

verpakking en voeg deze toe.  
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Pilav 
 

o 175 gr rijst 
o 1 ui 
o 1 teen knoflook 
o 2 paprika’s  
o 2 perziken of ananas 
o 1 blikje tomatenpuree (70 gr) 
o 100 ml water of bouillon 
o 1 el ketjap manis 
o Eventueel 1 tl sambal 

Kook de rijst. Snipper de ui, pers de knoflook, fruit deze in een beetje olie aan. Voeg in 
stukjes gesneden paprika toe en bak deze mee. Voeg de tomatenpuree, water/bouillon, 
ketjap en eventueel sambal toe. Laat de gekookte rijst goed uitlekken en bak deze mee in 
het paprika mengsel. Net voor het opdienen de perziken/ananas mee verwarmen. 
 

 

 

Rijst muffins 
 

o 150 gram rijst 
o 2 eieren 
o 1 tl paprikapoeder 
o 1 tl kerriepoeder 
o driekwart broccoli 
o 1-1,5 paprika 
o 2 bosuien 
o Eventueel handje geraspte kaas 

 
Verwarm de oven voor op 180 graden. Kook de rijst. Snij de paprika, broccoli en bosui in 
kleine stukjes. Wok de groentes in een beetje olie, voeg de kruiden toe. Bak dit ongeveer 5 
minuten. Laat het groente mengsel en de rijst iets afkoelen en meng het door elkaar, met de 
rauwe eieren. Schep het mengsel in een muffin bakblik (ongeveer 8 vakjes). Eventueel kun je 
er wat geraspte kaas overheen strooien.  Zet de rijstmuffins voor ongeveer 15-20 minuten in 
de oven. 
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Gevulde paprika en courgette 
 

o 2 tomaten 
o 2 paprika’s 
o 2 courgettes 
o 150-200 gram rijst 
o 2 teentjes knoflook 
o 1 ui 

 

Verwarm je oven voor op 200 graden.  
 
Snijd het kapje van de paprika’s en haal de zaadlijsten eruit. Snijd van de courgettes een plak 
af in de lengte en hol deze uit. Snij de tomaten in kleine stukjes. 
 
Meng in een kom het binnenste van de tomaten en courgettes met de rijst, olie, wat verse 
peterselie, 2 fijngesneden teentjes knoflook, een gesnipperd uitje en een snufje zout en 
peper. Vul de courgettes en de paprika’s met de rijst voor ongeveer driekwart. Zet het kapje 
van de paprika’s er weer op en zet alle gevulde groentes in een ingevette ovenschaal. Zet de 
ovenschaal voor circa 45 minuten in de oven totdat de rijst gaar is. 
 

 

 

Rijst salade 
 

o 75 gram rijst 

o 4 augurken 

o 2 lente-uitjes 

o Halve ui 

o Blikje mais 

o Blikje tonijn 

o Mayonaise/ azijn naar smaak 

 

Kook de rijst en laat deze afkoelen.  Snij de augurken en de lente uitjes in stukjes. Snipper de ui. Laat 

de mais en de tonijn uitlekken. Doe alles in een grote kom en meng het goed door elkaar.  Voeg naar 

smaak mayonaise en scheutje azijn toe.  
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Mie 
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Bami 
o Pakje mie 
o mix voor bami  
o knoflook 
o ui 
o Groente (prei, wortel, kool, taugé etc. ) 
o Satésaus 

 
 
Kook de mie. snij de groente in stukjes en bak deze in een beetje olie. Voeg de bami mix toe met wat 
water en laat het even doorwarmen. Warm ondertussen in een pannetje de satésaus langzaam op.  
Doe de gekookte mie bij de groente en bak het even mee.  
 

 

 

Wok mie zoetzuur 
 

Mie 

Zakje wok groenten of losse groente 

 

Voor de woksaus (voor het geval dat je deze niet van ons 

hebt gekregen): 

250ml water 

6 eetlepels ketchup of blikje tomatenpuree 

1,5 eetlepel azijn 

2 eetlepels ketjap 

2 eetlepels bruine basterd suiker 

1 teen knoflook (of ½ theelepel knoflookpoeder) 

3 cm gember (of ½ theelepel gemberpoeder) 

Eventueel ananasstukjes 

 

Doe alle ingrediënten voor de saus in een pannetje en kook dit een minuut of 10 goed door.  

Kook ondertussen de mie, en wok de groente. Voeg woksaus toe.  

 

Eventueel kan je er vegetarische balletjes bij serveren.  
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Ketjap knoflook mie 
 

o Mie 

o Knoflook 

o Ketjap 

o Eventueel wok groenten 

 

Kook de mie. Pers de knoflook en fruit deze even aan in een beetje olie. Mocht je groente toe willen 

voegen dan kun je die even meebakken met de knoflook. Voeg de gekookte mie toe en ketjap naar 

smaak.  

 

 

Wok mie teriyaki 
 

o Mie 

o Zakje wok groenten of losse 

groente 

 

o Voor de woksaus (voor het geval 

dat je deze niet van ons hebt 

gekregen): 

o 125ml water 

o 75ml ketjap 

o 5 theelepels bruine basterd suiker 

o 1 eetlepel honing 

o 1 teen knoflook (of ½ theelepel 

knoflookpoeder) 

o 3 cm gember (of ½ theelepel 

gemberpoeder) 

 

Doe alle ingrediënten voor de saus in een pannetje en kook dit een minuut of 10 goed door.  

Kook ondertussen de mie, en wok de groente. Voeg woksaus toe.  

 

Noodle soep 
 

o 2 liter bouillon 

o Mie 

o 3cm verse gember (of ½ theelepel gemberpoeder) 

o Taugé 

o Paksoi 

o 4 gekookte eieren 

 

Breng de bouillon aan de kook en voeg de paksoi, gember en mie toe. Kook dit ongeveer 5 minuten.  

Voeg dan de taugé toe en serveer met gekookt ei.  
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Aardappelen 
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Rösti 
 

o 500 gram aardappelen 

o 1 ui 

o 1 ei 

o Eventueel bieslook en peterselie 

 

Schil en rasp de aardappelen en de ui. Meng het ei er doorheen. Doe een beetje olie in een 

koekenpan. Doe het aardappelmengsel in de pan, druk het goed aan en laat het 10 minuten bakken 

op middelhoog vuur. Keer de rösti met behulp van een bord en laat het nog 10 minuten bakken. 

 

 

 

Ovenschotel pastinaak 
 

o Aardappels (aardappelschijfjes 

kan ook) 

o Pastinaak 

o Gehakt 

o Eventueel kaas of 

aardappelkruiden 

Verwarm de oven voor op 180 graden. 

Schil en kook de aardappels. Stamp ze tot 

puree met een scheutje melk en klein 

klontje boter. Snij de pastinaak in stukjes 

en kook deze 5 minuten. Rul het gehakt in 

een pan en voeg hier de pastinaak aan 

toe. Doe het gehakt mengsel in een 

ovenschaal.  Doe de aardappelpuree of 

schijfjes erbovenop. Eventueel kan je er wat geraspte kaas of aardappelkruiden overheen doen. Zet 

de ovenschotel 25 minuten in de oven.   
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Stamppot 
 

o Aardappelen 

o Groente (rauw bv spinazie of andijvie. Gekookt 

bv spruiten, boerenkool of bloemkool) 

o Rookworst 

o Eventueel spekreepjes en Jus 

 

Schil en kook de aardappelen. Stamp ze tot puree met 

een scheutje melk en een klontje boter. Als je voor 

gekookte groente gaat, kook dan eerst de groente. 

Voeg de groente toe aan de puree en roer goed door. 

Verwarm de rookworst zoals op de verpakking staat.  

 

 

 

Ovenschotel kool 
 

o 1 kg aardappelen 
o 3 uien  
o 2 tenen knoflook  
o 1 verse spitskool of witte kool 
o 300 gr gehakt  
o 1½ el milde paprikapoeder  
o 1 el komijnzaad  

 
Verwarm de oven voor op 200 graden 
Schil en kook de aardappelen. Snipper ondertussen de uien en snijd de knoflook fijn.  
Fruit de ui en de knoflook in een beetje olie aan. Snij de kool in kleine reepjes. Voeg het gehakt met 
de paprikapoeder en het komijnzaad toe aan de ui en knoflook en bak deze rul.  
Voeg de kool in delen toe en roerbak tot de kool geslonken is.  
Stamp de aardappelen met de pureestamper en meng er eventueel wat van het kookvocht door.  
Verdeel het kool-gehaktmengsel over de ovenschaal. Schep de aardappelpuree erover en strijk glad. 
Bak ongeveer 25 min. in de oven 
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Chili sin carne 
 

o 1 ui 
o 2 teentjes knoflook 
o 1 theelepels paprikapoeder 
o 1 theelepel chilipoeder 
o 3 theelepels komijnpoeder 
o 2 paprika’s 
o 300 gram aardappel 
o Klein blikje bonen 
o Mais 
o blik tomatenblokjes, tomatenpuree of tomatensaus 
o 0,4 liter groentebouillon 

  
Bereidingswijze 

Snipper de ui en pers de knoflook, fruit deze in een beetje olie aan. Schil ondertussen de aardappelen 

en snijd deze in blokjes. Haal de zaadlijsten uit de paprika en snij deze ook in blokjes. Voeg de 

kruiden, aardappelen, paprika en tomatensaus toe aan de ui/knoflook. Giet de bouillon erbij en laat 

het 10 minuten koken.  

Giet de bonen en de mais af en voeg deze toe, laat het nog 5 minuten doorkoken.  
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Wraps 
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Wraps met groente 
 

o Wraps 

o Paprika 

o Wortel 

o Courgette 

o Sla 

o Lente-uitjes 

o Eventueel crème fraîche of mayonaise 

 

Snij de paprika, wortel en courgette in stukjes. En wok deze tot ze gaar zijn. Verwarm de wraps een 

paar seconden in een pan of magnetron. Leg op een wrap wat sla, stukjes lente ui  en wat 

groentemengsel. Eventueel kun je wat crème fraîche of mayonaise erover doen. Rol de wrap dicht.  

 

 

 

Wraps Mexicaans 
 

o Wraps 

o Sla 

o Avocado 

o Bonenmix  

 

Verwarm de bonenmix in een pannetje. Verwarm de wraps een paar seconden in een koekenpan of 

de magnetron. Beleg de wraps met wat sla, gesneden avocado en de bonenmix. Rol de wrap dicht.  
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Wraps met koolsalade  
 

¼ witte kool of spitskool 
½ ui 
Wortel 
Appel 
Mayonaise 
Eventueel wat rozijnen 
 

Snij de kool in kleine reepjes, snipper de ui, rasp de wortel en snij 

de appel in stukjes. Doe de ingrediënten met eventueel de 

rozijnen in een schaal en voeg naar smaak mayonaise toe. En 

meng dit geheel goed door elkaar. Vul de wraps met de 

koolsalade.  
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Groenten 
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Zoete aardappel patat 
 

o Zoete aardappel 

o 1 teen Knoflook 

o 2 eetlepels olie 

Verwarm de oven voor op 180 graden. 

Schil de zoete aardappel en snijd deze in 

patatjes. Doe de knoflook en de olie in een 

kom en meng deze goed door. Laat de 

patatjes een paar minuten in de olie 

marineren.  Leg de patatjes op een vel 

bakpapier en bak ze ongeveer 8 minuten tot ze gaar zijn.  

 

 

 

 

 

 

Geroosterde Pastinaak 
 

o Pastinaak 

o Honing 

o Tijm 

 

Verwarm de oven voor op 200 graden. Was en snij de 

pastinaak over de lengte in stukken. Leg de pastinaak in 

een ovenschaal en giet er een paar lepels honing 

overheen en bestrooi met wat tijm. Zet de schaal 

ongeveer 25-30 minuten in de oven.  
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Courgette canneloni 
 

o Courgette 

o Ui 

o Prei 

o Wortel 

o Gehakt 

o Pot Pastasaus 

o Eventueel geraspte kaas 

 

Verwarm de oven voor op 180 graden. 

Snipper de ui en fruit deze aan in een beetje 

olie. Voeg het gehakt toe en rul deze. Snij de 

prei en de wortel in kleine stukjes en voeg ze toe aan het gehakt. Snij met een kaasschaaf plakjes van 

de courgette. Leg een klein beetje gehakt mengsel op een plakje courgette en rol deze op. Leg de 

rolletjes in een ovenschaal. Giet de pastasaus over de courgette rolletjes en bestrooi eventueel met 

geraspte kaas. Zet de schaal 30-40 minuten in de oven.  

 

 

 

Groente omelet 
 

o 4 Eieren 

o Scheutje melk 

o Groente (stukjes paprika, prei, courgette spinazie 

etc.) 

o Eventueel hamblokjes en kaas 

 

Breek de eieren in een schaal en kluts deze goed los met 

een scheutje melk. Voeg de groente stukjes toe en roer 

goed door. Verwarm wat olie in een koekenpan en  doe 

het eimengsel erin. Laat dit  5 tot 10 minuten met een 

deksel op de pan op laag vuur stollen. Draai de omelet 

om met behulp van een bord en laat deze nog 5 minuten 

bakken.  
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Bloemkoolsalade 
 

o Bloemkool 

o Appel 

o Mayonaise 

o Kerriepoeder 

 

Snij de bloemkool in kleine roosjes, eventueel kan je deze 3 minuten koken als je niet van rauwe 

bloemkool houdt, maar zorg wel dat de roosjes knapperig blijven en koel de bloekool goed af in koud 

water. Snij de appel in stukjes. Doe de bloemkool en de appel in een schaal en voeg naar smaak 

mayonaise en kerriepoeder toe.  

 

 

 

Paprika schotel 
 

o 3 paprika’s 

o 2 tomaten 

o Courgette 

o Aubergine 

o 2 tenen knoflook 

 

Verwarm de oven voor op 200 graden.  

Pers de knoflook en fruit deze aan in een beetje olie. Snij de courgette en aubergine in plakjes en bak 

deze in de knoflook. Snij de paprika en tomaten in stukjes en bak deze ook even mee. Doe alle 

groente in een ovenschaal en zet deze 20 minuten in de oven.  

 

 

Sperziebonensalade 
 

o Sperziebonen (of andere bonen) 

o Ui 

o Azijn 

o 2 eetlepels suiker 

o Beetje sla olie 

 

Maak de bonen schoon, snijd deze in stukjes en kook ze gaar tot ze nog net knapperig zijn. Giet een 

deel van het kookwater af (bonen moeten driekwart onder water staan). Vul aan met azijn tot de 

bonen onder water staan. Voeg de suiker, de gesnipperde ui en een scheutje sla olie toe en roer goed 

door. Laat dit een dag in de koelkast marineren. Is de salade te zuur dan kun je een scheutje melk 

toevoegen. Giet de salade af.  

 


