
Gezonde basisproducten voor
in de keukenkast en diepvries

Tomatenpuree 
Tomatenblokjes of gezeefde tomaten
(passata)
Gedroogde Italiaanse kruiden
Meng bovenstaande tot de gewenste dikte
(voor dikkere saus meer puree toevoegen en
een tijdje laten pruttelen) --> voeg er veel
groente aan toe --> pureer eventueel als je dat
lekker vindt.

Hieronder vind je een lijst met gezonde én
goedkope producten die handig zijn om altijd op
voorraad te hebben. Zo kun je altijd snel en
eenvoudig een maaltijd klaarmaken. 

HANDIGE PRODUCTEN VOOR IN JE
KEUKENKASTJE
Voor pastasaus:



Volkorenmeel, zoals volkoren tarwemeel of
volkoren speltmeel.
Bakpoeder
Gist
Gedroogd fruit zoals dadels

Ongezouten noten, zoals amandelen, walnoten,
hazelnoten en pecannoten. Pinda's tellen ook
mee.
Zaden en pitten, zoals zonnebloempitten,
pompoenpitten, pijnboompitten chiazaad en
lijnzaad. Bijvoorbeeld voor in de salade,
yoghurt of als snack.
Havermout. Haver is mijn all time favoriet, hier
kun je namelijk alle kanten mee op:
havermoutpap met stukjes appel en kaneel,
door de yoghurt/kwark, zelfgemaakte granola
of in baksels. 

Om mee te bakken:

Lekker als tussendoortje of ergens doorheen:



Olijfolie: voor de warme maaltijd, door je
salade of in dressings.
Peulvruchten, zoals kikkererwten, linzen en
bonen. Heel geschikt voor een dagje
vegetarisch eten (zoals in soep of
kikkererwtencurry), voor door een salade of
om hummus mee te maken. 

Zilvervliesrijst, volkoren pasta, volkoren
couscous, volkoren wraps, volkoren
pitabroodjes, bulgur, quinoa, volkoren noedels
Blik- of potgroente zonder toegevoegd zout of
suiker
Rijstwafels, volkoren crackers
100% pindakaas en notenpasta
Groene thee
Smaakmakers, zoals gedroogde kruiden,
peper, kaneel, koek- en speculaaskruiden,
edelgistvlokken (veganisisch alternatief voor
strooikaas)

Overige gezonde producten:



Diepvriesfruit: om te mengen in een
fruitsalade met gewoon fruit of bijvoorbeeld
om in gezonde muffins mee te bakken. Denk
ook aan bijvoorbeeld blauwe bessen of
aardbeien door je havermout (wel even
ontdooien). Drink je fruit liever niet in een
smoothie of vers sap, hierdoor mis je veel
vezels en gaan er vitamines en mineralen
verloren. Ook zijn dat behoorlijke
caloriebommetjes. Af en toe is dit natuurlijk
geen probleem.
Diepvriesgroente: doperwten, snijbonen,
sperziebonen, sugar snaps, broccoli, bloemkool,
rode kool, spruitjes, pompoenblokjes,
bladspinazie, edamamebonen, avocadostukjes
etc.

HANDIGE PRODUCTEN VOOR IN DE
DIEPVRIES


