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Hieronder staan een aantal basisvoedingsmiddelen die je in je kast, frigo, diepvries kan stockeren en 

waarmee je ‘in no time’ fijne gerechten op tafel kan toveren. 

PROVISIEKAST 

⃝ kruiden en specerijen: saffraan, kardemom, kaneel (gemalen & stokjes), vanillestokjes, 

mosterdzaad, komijnzaad, venkelzaad, korianderzaad, steranijs, kruidnagel (heel & gemalen), 

kurkuma (poeder & wortel), cayennepeper, pilipili, gemberwortel, saffraan,… Mixen: currykruiden, 

Tandoori, Garam Masala,… koop deze zonder toegevoegde suikers 

⃝ witte peperkorrels, zwarte peperkorrels, zeezout 

⃝ olie: extra virgin olijfolie die jij lekker vindt, zonnebloemolie, walnootolie, maïsolie, koolzaadolie 

⃝ verse honing van de imker 

⃝ dijonmosterd & grove mosterd 

⃝ azijn: wijnazijn, balsamicoazijn, rijstazijn 

⃝ noten: pistachenoten, amandelnoten, hazelnoten, cashewnoten, walnoten, pecannoten, 

Braziliaanse noten 

⃝ zaden & pitten: lijnzaad, sesamzaad, chiazaad, hennepzaad, pijnboompitten, zonnebloempitten, 

pompoen- pitten, maanzaad 

⃝ ongesuikerd gedroogd fruit: zwarte abrikozen, mango, appel, banaan, dadel, vijgen, moerbeien, 

acaibessen, cranberries/veenbessen, rozijnen, gojibessen, … 

⃝ losse groene thee, kamillethee, brandnetelthee, rooibosthee, kruidenthee, lindethee, ... 

⃝ pure chocolade met meer dan 70% cacaogehalte, pure magere cacaopoeder, cacaonibs niet 

gecarameliseerd  

⃝ pure ongesuikerde notenpasta’s: amandel, hazelnoot, cashewnoten, walnoten, pecannoten, 

pindakaas ongesuikerd, tahin ongesuikerd 

⃝ ongesuikerde fruitpasta of –moes, ongesuikerde confituur 

⃝ kokosnootmelk & gedroogde kokosschilfers 

⃝ magere bouillon in blokjes of bokaal: groente & kip 

⃝ sojasaus, Tabasco, ketchup 

⃝ gepelde tomaten in blik, pure tomatenpuree, passata ongesuikerd 

⃝ volle rijst, volle gedroogde pasta, volle noedels & volle crackers 

⃝ suiker: ruwe rietsuiker, kokosbloesemsuiker, esdoornsiroop (=ahornsiroop), agavesiroop 

⃝ rode nierbonen, cannellinibonen, kikkererwten, linzen gedroogd of in blik  
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BASIS GROENTEN, FRUIT & VERSE KRUIDEN BUITEN DE KOELKAST TE BEWAREN 

⃝ sinaasappels, citroenen, limoenen, bananen, kiwi, SEIZOENsfruit 

⃝ zoete aardappelen, wortelen 

⃝ rode uien, uien, sjalotten of lente-uien, knoflook of lookolie of asafoetida (kruid duivelsdrek) 

⃝ verse kruiden: basilicum, tijm, oregano, rozemarijn, munt je kan deze houden in de koelkast door 

ze in licht vochtig keukenpapier te wikkelen of kweek ze vers in huis of in de tuin. Zet ze in je zicht 

want het oog wil ook wat. En geef ze regelmatig water. 

⃝ aardappelen 

DRANK 

⃝ water 

⃝ magere of halfvolle melk  

⃝ melkvervangers ongesuikerd, Ca-verrijkt: sojadrink, speltdrink, haverdrink, amandeldrink, 

rijstdrink, kokosdrink, hazelnootdrink 

KOELKAST 

⃝ verse SEIZOENSgroenten en -fruit: appels, peren en zacht fruit 

⃝  eieren, magere melk, pure magere yoghurt, pure magere kwark, pure sojayoghurt, parmezaanse 

kaas 

⃝ zwarte of groene olijven op water, augurken, zilveruitjes, kappertjes, zongedroogde tomaten 

⃝  als vleesvervangers: vaste tofu, tempeh, seitan, quorn, sojagehakt 

⃝ gerookte vis: zalm, heilbot, forel, kabeljauw, makreel, … 

⃝ citroengras, rode & groene chilipepers, verse kruiden zie tip hierboven 

DIEPVRIEZER 

⃝ kipfilet, kalkoenfilet 

⃝ vis 

⃝ groenten zonder toegevoegde suiker of room 

⃝ fruit: ongesuikerde frambozen, ongesuikerde aardbeien, ongesuikerde rode vruchten, 

ongesuikerde mango, ongesuikerde ananas, … 

⃝ tijgergarnalen, scampi’s 

⃝ filodeeg (ipv bladerdeeg)  


