
Introductie boodschappenlijst
Toelichting op de boodschappenlijst

Naar boodschappenlijst

In totaal zijn er vier (wekelijkse) boodschappenlijsten zodat je precies 
weet wat je nodig hebt voor de week. Hierdoor heb je jouw producten 
altijd vers in huis. 

Boodschappen in week 1  
In de eerste week kopen we veel lang houdbare ingrediënten die we 
de gehele maand gebruiken zoals kruiden en smaakmakers. Voordat 
je op pad gaat naar de supermarkt is het dus even handig om de 
keukenkastjes te checken op welke producten je al in huis hebt. 

High Protein Meal
De High Protein Meal is dé musthave voor drukke en stressvolle 
dagen. De maaltijdshake vervangt een complete maaltijd in een shake 
rijk aan vitamines, mineralen, eiwitten en complexe koolhydraten. 
Mega handig dus! Lekker voor drukke ochtenden, op kantoor of 
on-the-go. Daarnaast is de High Protein Meal enorm vullend, heb je 
alleen melk of water nodig om hem klaar te maken en is hij ook nog 
eens mega lekker. Geen tijd om te ontbijten, te lunchen of of te
dineren? Ga voor de High Protein Meal. You’re gonna love it! 

Fatburner
De Fatburner neem je twee keer per dag. Naast een energie boost, 
zorgt dit hemelse drankje voor een verzadigd gevoel en voor een 
snellere verbranding van je vetcellen. Ideaal voor het afvallen of op 
gewicht blijven dus. De Fatburner is lichtzoet en hiermee een ideaal 
tussendoortje wanneer je zin hebt in iets zoets. 

De Fatburner bevat cafeïne. Hierdoor adviseren wij om het drankje 
niet na 18:00 uur te drinken. 

De Fatburner neem je wanneer jij wilt. Zo kun je hem voor de maaltijd 
of bij de maaltijd drinken. Kickstart jouw dag met een Fatburner in de 
ochtend in plaats van jouw morning coffee.  

Vitamin Boost
De Vitamin Boost is jouw dagelijkse portie vitamines en mineralen in 
één fris lichtzoet drankje. Vooral in de winter is het enorm belangrijk 
om jouw dagelijkse portie vitamines en mineralen binnen te krijgen 
om ons immuunsysteem sterk te houden.  Neem de Vitamin Boost 
een keer per dag op een moment naar keuze en ga zorgeloos en sterk 
de winter door! Wanneer je het drankje te zoet vindt, kun je wat meer 
water toevoegen. 

Kruiden / smaakmakers / sauzen / olie             
Onze keukenkastjes staan vol met kruiden, smaakmakers, sauzen en 
oliën die we gebruiken tijdens het koken. Veel van deze producten op 
de boodschappenlijst hebben we al in huis en worden de 
aankomende weken ook vaker gebruikt. Alle benodigde kruiden 
staan in de boodschappenlijst onder elkaar zodat je eenvoudig kunt 
checken welke je al in huis hebt. Kijk dus even goed in je keuken-
kastjes wat je wel of niet hoeft te kopen. 

Een aantal kruiden in de boodschappenlijst zijn optioneel aangezien 
dit redelijk dure producten zijn. Mocht je dit een belangrijke 
toevoeging vinden en in huis hebben, kun je dit toevoegen.  

Groenten & rauwkost
Vanaf week twee vind je “rauwkost” zoals paprika en komkommer als 
snack in het menu. Aangezien groenten vaak verkrijgbaar zijn in 
voordeelverpakkingen, kun je het beste jouw favo groentesnack in 
een grote verpakking kopen. Zo vind je paprika’s vaak in voor-
deelverpakkingen van drie stuks. Tip: om jouw rauwe groenten nog 
lekkerder te maken, dip je ze in een beetje humus!   

Overgebleven groenten
Tijdens het koken zul je af en toe wat groenten overhouden. Om 
voedselverspilling te voorkomen hebben we 3 opties uitgeschreven 
om dit tegen te gaan. 

Optie 1: bewaar je groenten in de koelkast voor het kopje “rauwkost” 
in de menu lijst. Hier eet je rauwe groenten die je niet extra hoeft te 
kopen.

Optie 2: bewaar je groenten in de diepvries, de meeste groenten 
kunnen 3-6 maanden worden bewaard in de diepvries. 

Optie 3: voeg de groenten extra toe aan het recept. Wat extra 
groenten kan geen kwaad. 

Bewaren van porties en maaltijden
Buiten een aantal familie gerechten hebben wij alle gerechten af
gestemd op 1 persoon. Dit kan lastig zijn met boodschappen en koken 
wanneer je graag met meerdere personen of het gezin wilt eten en 
dus de aantallen moet verdubbelen. Mocht je dit lastig vinden, kun je 
een diner recept uit eenzelfde week dubbel koken en bewaren in de 
diepvries voor een andere dag. Let op: doe dit wel alleen in dezelfde 
week om te voldoen aan de wekelijkse challenge. 

Drinken
Koffie en thee zonder suiker en melk kun je de hele dag drinken. Heb 
je zin in wat zoets? Neem een Fatburner of een blikje zero (sugars en 
zero calories) frisdrank. Maar probeer vooral veel water te drinken! 

Brood
In week 1 en 3 koop je een volkorenbrood en een mueslibrood. 
Aangezien het brood niet in één week opgaat, vries je de broden in. Zo 
heb je genoeg sneetjes voor de hele maand en blijft het brood vers. Let 
hierbij wel op dat we in het voedingsplan zijn uitgegaan van 1 persoon. 

Lauren


