
Better Body  
Voorraad- en koelkast

MEELWAREN EN PEUL-
VRUCHTEN:

havermout (glutenvrij)
(spelt)paneermeel
amandelmeel 
speltmeel
boekweitmeel
kokosmeel
bakpoeder
kokosbloesemsuiker
speltgranen
kamut 
glasnoedels* 
quinoa
bruine rijst
rode linzen
bakpoeder
witte bonen
kikkererwten
kidneybonen
zoete aardappel-boekweitnoedels

Edelgistvlokken
Hennepzaad
 Lucumapoeder 
Spirulina (Optioneel)
Chlorella (Optioneel)
Sesamzaadjes 
Chiazaad 
Cacao
Geraspte Kokos 
Pijnboompitten 
Rozijnen
Hazelnoten 
Maquipoeder 
Bijenpollen
Kokosschaafsel 
Kokosrasp
Amandelschaafsel
Rauwe Amandelen 
Pompoenpitten 

Om gezond eten makkelijk te maken moet je een routine creëren. Bij deze 
nieuwe routine hoort een goed gevulde koelkast, voorraadkast en 
fruitschaal. In de onderstaande lijst vind je de ingrediënten die veel zullen 
worden gebruikt. Zorg dat je deze standaard in huis hebt zodat je altijd 
een gezonde maaltijd klaar kunt maken, ook al is er nog zo weinig tijd.

NOTEN, ZADEN EN TOPPINGS:



Better Body  
Voorraad- en koelkast

KRUIDEN GEDROOGD:

Zonnebloempitten
Walnoten 
Kappertjes
Zwarte Olijven (Kalamata)
Zongedroogde tomaten
Cashewnoten
Gedroogde pruimen
Kokosbloesemsuiker
Gedroogde abrikozen

Kurkuma
Bouillonblokje 
Knoflookpoeder 
Kaneelpoeder
Paprikapoeder
Uienpoeder
Oregano
Tijm
Chilivlokken
Curry kruiden (geen pasta)
Korianderpoeder
Komijnpoeder
Gemberpoeder

NOTEN, ZADEN EN TOPPINGS: Italiaanse Kruiden
Vanillepoeder (of  vanille extract. 
Te krijgen bij de natuurwinkel. 
Gebruik niet de chemische 
bakaroma van de supermarkt
Gehaktkruiden
Komijnzaad
Chilipoeder

OLIEN, VETTEN EN SMAAK-
MAKERS

Kokosmelk 
Sojasaus (Shoyu) of Tamari
Sesamolie
Olijfolie
Kokosolie, een goed merk (Royal 
Green) en in een glazen pot, geen 
plastic.
Avocado olie
Appelciderazijn
Witte wijnazijn
Mosterd, biologisch/dijon
Roomboter
Mierikswortelpuree
Humus (biologisch of 
huisgemaakt)
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Gegrilde paprika (zelfgemaakt of 
uit pot)
Tomatenblokjes, biologisch
Mayonaise, suikervrij
Rauwe honing
Agavesiroop
Pesto, biologisch
Tahin
Amandelpasta
Tomatenpuree
Bouillonpoeder suiker- en gistvrij 
Limoensap
Balsamico azijn
Garam masala

OLIEN, VETTEN EN SMAAK-
MAKERS

Erwtjes, deze besparen je veel tijd
Bosvruchten
Mango
Bramen
Blauwe bessen
Mango (mag ook vers)
Bananen (als ze rijp zijn in stukjes 
snijden en in de vriezer doen)

DIEPVRIES:

Eieren, biologisch of rondeel
Geitenyoghurt
Knoflook
Ui, rood en wit
Gember 
Verse kruiden (koriander, dille, 
peterselie, basilicum)
Amandelmelk, een ongezoete 
volle variant. 
Rauwkost. Zorg dat je altijd een 
koeling vol verse groenten hebt 
liggen. Komkommer, tomaten, 
radijsjes, wortelen, bietjes… wat jij 
lekker vindt! 
Fruit, naar keuze

Zoet: 92% chocolade gezoet met 
kokosbloesemsuiker 

(Vivani). Kun je chocolade met 
stevia vinden? Nog beter! Of de 
100% chocolade van chocolat 

Stella. Dit is voor de 
doorgewinterde bittere 

chocolade eter. Het is wel 
verreweg de lekkerste 100% 

chocola die er is. Het is namelijk 
nog licht zoetig door de vanille 

die er in zit.

VERS
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Een goed scherp keukenmes
Een grote fruitschaal
Een keukenmachine of 
foodprocessor
Een blender, liefst met glazen kan
Een spirelli, spiralizer of 
juliennesnijder (hier snijd je 
courgettepasta mee!)
Een glazen waterfles, zo blijf je op 
een gezonde wijze gehydrateerd!
Een weegschaal
Maatlepeltjes
BPA vrije lunchboxjes
BPA vrije beker voor je smoothies
Een oven
Een vriesvak

OVERIGE BENODIGDHEDEN:

Van al deze gezonde producten lekkere gerechten maken is echt niet moeilijk. 
Wel heb je een aantal dingen hard in je keuken nodig om het daadwerkelijk 
makkelijk te maken. Een gezonde eter kan niet zonder:


