
WAT ZIT ER IN JOUW
VOORRAADKAST ALS JE 

PLANTAARDIG EET?



GROENTEN
Bladgroente

Kruisbloemigen

Knollen

Nachtschade

Eetbare stelen

Pompoen

Ui-achtigen

bv. spinazie, sla, rucola, snijbiet

ebv. broccoli, bloemkool, boerenkool,
spruitjes, kool, koolrabi, paksoi

bv. wortel, zoete aardappel, venkel,
biet, radijs

bv. tomaten, aubergine, paprika

bv. selderij, asperges, artisjokken

bv. ui, knoflook, sjalotten, gember, prei



FRUIT
Citrus

Meloen

Steenfruit

Tropisch fruit

bv. citroen, limoen, sinaasappels,
mandarijn, pomelos

bv. watermeloen, honingmeloen

bv. appel, peer, perzik, mango

bv. bananen, ananas, kiwi, papaya,
lychee, guave

Bessen bv. aardbeien, frambozen, blauwe bessen,
druiven, zwarte bessen



GRANEN
Rijst

Pasta

Andere granen

Graanproducten

bv. bruine rijst, basmatirijst, jasmijnrijst,
wilde rijst, arborio rijst

bv spaghetti, lasagne, macaroni, fusilli,
volkoren pasta

bv. bulgur, millet, quinoa, en haver

bv. volkorenbrood, wraps, tacos

Hele bonen

Kikkererwten

Linzen

bv. zwarte bonen, kidney bonen, 
witte bonen

een geweldige toevoeging bij maaltijden,
basis voor hummus 

bv. zwarte en rode linzen

BONEN EN PEULVRUCHTEN



KRUIDEN EN SPECERIJEN
Gedroogd

Vers

Specerijen

Olie

Azijn

Zout en peper

Sauzen

bv. basilicum, oregano, peterselie,
tijm, dille

bv. tijm, koriander, basilicum, munt

bv. komijn, kurkuma, paprika, kaneel,
coriander

bv. olijfolie, zonnebloemolie, kokosolie

bv. balsamico azijn, appel cider azijn,
rode wijn azijn

bv. soyasaus, ketchup, mosterd,
curry pasta



Tofu (gemaakt van sojabonen)

Tempeh (van gefermenteerde
sojabonen)

NICHE PRODUCTEN
Edelgistvlokken

Kokosolie

Seitan (gemaakt van gluten)

Kikkererwtenmeel

Gedroogde paddenstoelen

een geweldige toevoeging voor sauzen en
andere gerechten voor een kaassmaak  +
extra B-vitamine

voor bakken en koken

een eiwitrijk vleesalternatief met een
geweldige structuur, gemaakt van gluten 

hoog in eiwit en laag in calorieën,
heel veelzijdig 

hoog in eiwit, met een geweldige textuur
en nootachtige smaak

voor rijke umami smaken

voor vegan omelet



NOTEN
Walnoten

Amandelen

Cashews

Lijnzaad en chiazaad

voor in je ontbijtsmoothie

als gezonde snack tussen maaltijden door

voor alle romige en kaasachtige smaken

als een eivervanger vol voedingsstoffen 

Plantaardige melk & yoghurt

Plantaardige kaas

Vleesalternatieven

bv. op basis van haver, soja , amandel, rijst 

bv. op basis van noten, peulvruchten
of kokosolie 

bv. gehakt, worstjes, schnitzels, spek

VLEES- & ZUIVELALTERNATIEVEN



MEER INSPIRATIE  NODIG?
DOWNLOAD NU GRATIS

DE VEGGIE CHALLENGE APP!


