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Boodschappenlijst & voorraadkast bij het 

koolhydraatarm dieet 
 

 

Minder koolhydraten eten betekent niet automatisch dat je ook minder 

‘voedsel’ hoeft te gaan eten, maar je moet wel andere producten kopen dan je 

normaal gesproken doet. Dit zijn voornamelijk producten met minder 

koolhydraten en minder calorieën. 

 

Ga voorbereid op pad 

Het is belangrijk om goed voorbereid naar de supermarkt te gaan. Maak eerst 

een planning voor wat je de komende week allemaal gaat eten en welke 

boodschappen daarvoor nodig zijn. Zo voorkom je dat je onnodig veel 

producten koopt en veel meer gaat eten dan de planning was. Of dat je 

producten moet weggooien omdat ze over de houdsbaarheidsdatum gaan, dat 

is zonde natuurlijk! In deze gids vind je allerlei voorbeelden van producten die 

je altijd kunt gebruiken om een koolhydraatarme maaltijd of snack klaar te 

maken. Daarnaast vind je ook een lijst met producten die handig zijn om op 

voorraad te hebben en enkele bespaar tips! 

 

“Kies voor koolhydraatarme producten die je lekker vindt en 
probeer te variëren zodat je niet altijd hetzelfde eet. Daarmee 

zorg je er ook voor dat je voldoende verschillende 
voedingsstoffen binnenkrijgt. Als je minder koolhydraten eet, is 
het namelijk belangrijk dat je dat aanvult met gezonde vetten 

en meer eiwitten, maar ook vitamines en mineralen zijn 
onmisbaar, dus zorg voor genoeg groenten en fruit. Vandaar 
dat deze boodschappenlijst veel groenten, vlees, vis en noten 

bevat.” 
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Verschil tussen de boodschappenlijst en voorraadkastlijst 

Een “goede voorbereiding is het halve werk“ is natuurlijk een bekende 

uitdrukking, maar daarom niet minder waar, want voorbereiding is erg 

belangrijk! Wanneer je een boodschappenlijstje maakt aan de hand van de 

gerechten die jij komende weken gaat eten, voorkom je dat je in de verleiding 

komt om iets anders te eten. Het is immers zonde om die boodschappen niet te 

gebruiken of zelfs weg te gooien! Niet alleen dat, maar ook zal je op lange 

termijn geld en tijd besparen doordat je precies weet wat je gaat eten. Neem 

de tijd om naar de supermarkt te gaan en etiketten te lezen, maar ga nooit met 

honger de supermarkt in! 

 

“Het belangrijkste verschil tussen het boodschappenlijstje en de 
voorraadkast is dat je de boodschappen in de koelkast of 

diepvries bewaart en de voedingsmiddelen van de voorraadkast 
alvast in huis kunt halen en laten staan tot je ze nodig hebt. Dit 

zijn dus geen gekoelde producten en daarom vaak langer 
houdbaar als het nog niet geopend is.” 

 

Het grootste gedeelte van je ‘boodschappenbudget’ zal op gaan aan verse 

producten zoals groenten, fruit, vlees, vis en eieren. Maar het is ook belangrijk 

om je voorraadkast aan te vullen met producten die langer houdbaar zijn zoals 

ingeblikt voedsel (vis), kokosmelk, tomaten(puree), kruiden en oliën. Op die 

manier kun je ook spontaan beslissen om iets lekkers te maken of als je een 

keer wat vergeten bent te halen in de supermarkt. Zie hiervoor de voorraadkast 

lijst verderop in dit e-book. 

 

Je hoeft natuurlijk niet alle producten in deze gids aan te schaffen, kies voor 

producten waarvan jij denkt dat je ze gaat gebruiken, maar wees ook niet bang 

om nieuwe producten uit te testen in nieuwe recepten. In mijn receptenboek 

‘Lisa Kookt Koolhydraatarm’ vind je voldoende tips voor variatie met nieuwe 

producten. Het is sowieso goed om te variëren en zo in aanraking te komen 

met nieuwe smaken en gerechten. Wie weet doe je zo wel nieuwe leuke ideeën 

op en geef je je eigen draai aan recepten, naar jouw eigen wensen en smaken.  



 
4 

Boodschappenlijst 

Groenten:  
Alle groenten zijn gezond en veel groenten zijn ook koolhydraatarm en kun je 

dus ook gebruiken in al je gerechten. Tip: let wel op met zetmeel-rijke groenten 

zoals: wortels, pompoen, rode bieten, maïs, zoete aardappel, erwten, bonen en 

linzen. Deze groenten bevatten namelijk toch redelijk wat koolhydraten 

bevatten. Groenten die je in principe onbeperkt kunt eten zijn:  
 

Groenten & Verse kuiden   

Aardperen Olijven Verse kruiden: 

Alle sla soorten Paksoi Basilicum  

Andijvie Paprika Munt  

Artisjokken Pastinaak Peterselie  

Asperges Prei Oregano  

Aubergine Radijs Tijm  

Avocado’s  Rucola Rozemarijn  

Bambooscheuten Selderij Bieslook 

Bleekselderij Spinazie Citroengras 

Bloemkool Spruiten Citroenmelisse 

Boerenkool Tomaten Dille 

Broccoli Tuinkers Dragon 

Champignons Uien  

Courgette Venkel  

Kiemgroenten Uien  

Koolsoorten Venkel  

Knoflook Waterkers  

Knolselderij Witlof  

Komkommer Zeewier  

Koolraap   
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Fruit:  
In principe kun je de meeste fruitsoorten (met mate) eten in een 

koolhydraatarme levensstijl. Probeer wel zoveel mogelijk vers fruit te kopen of 

lokaal verbouwt/biologisch (seizoens)fruit. Wanneer je wilt afvallen, eet dan 

dan 1 tot maximaal 2 stuks fruit per dag. Als je op je streefgewicht bent kun je 

voorzichtig meer stuks fruit per dag eten, want fruit is ontzettend gezond maar 

het bevat redelijk wat koolhydraten.  

 

Fruit met de minste koolhydraten zijn bosvruchten en de eerste 10 fruitsoorten 

in de lijst hieronder: 
 

Fruit   

1. Aardbeien Citroen & Limoen Ananas  (met mate) 

2. Frambozen Pruimen Mango   (met mate) 

3. Blauwe bessen Meloen  Granaatappelpitjes   

4. Bramen  Nectarines Kersen   (met mate) 

5. Cranberry’s Appel Banaan  (met mate) 

6. Aalbessen  Peer (met mate) Sinaasappel (met mate) 

7. Bosbessen  Mandarijn  Passievrucht 

8. Papaja  Kiwi (met mate) Moerbei 

9. Perzikken Druiven (met mate) Kokosnoot 

10. Acerola Grapefruit  Abrikoos 

 

 

“You can’t control everything that happens in your life, but you 
can control what you put in your body” 
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Vlees, vleeswaren & vis, schaal- & schelpdieren:  
Alle vlees en vissoorten zijn geschikt binnen het koolhydraatarm dieet. Let wel 

op met bewerkt vlees zoals hamburgers, worstjes en salami. Deze kunnen extra 

suiker, zout of anderen stoffen bevatten. Let daarom altijd goed op het etiket 

van bewerkt vlees. Lijst met geschikte vlees, vis, schaal –en schelp producten: 

 

Vlees  Vis Schelp- en schaaldieren 

Kipfilet Ansjovis  Kreeft 

Rundergehakt Baars Rivierkreeft 

Lamsgehakt Bot Langoustine 

Kipgehakt Forel  Gamba’s 

Spekreepjes Griet  Garnalen 

Hamlappen Haring Oesters 

Kalkoenfilet Heilbot  Mosselen 

Biefstuk Makreel  Sint-Jakobsschelpen 

Tartaartjes Inktvis  Kokkels 

Filetlapjes Kabeljauw  Slakken 

Ribkarbonade Karper   

Varkenshaas Koolvis   

Rosbieflapjes Paling   

Fricandeau Sardientjes  

Kipfilet plakjes  Schar   

Parma/Seranoham Schelvis   

Rosbief   Schol   

Beenham  Tong   

Gerookte kipfilet  Tonijn   

Rauwe ham  Wijting   

Rookvlees  Zeeduivel   

Kalkoenfilet  Zalm  

Andere vleeswaren   
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Zuivel:  
Mits je geen lactose allergie hebt, kun je prima zuivelproducten eten en 

drinken. Zuivelproducten zoals kwark, kaas en eieren bevatten vaak veel 

eiwitten en andere nuttige voedingsstoffen. Daarnaast zijn ze zeer geschikt om 

gezondere sauzen en dressings mee te maken in plaats van mayonaise 

bijvoorbeeld. Zie het hoofdstuk over sauzen en dressing op bladzijde 230 van 

mijn koolhydraatarm receptenboek. 

 

Lijst met geschikte zuivelproducten binnen het koolhydraatarm dieet: 

 

Zuivel  

Yoghurt Roomboter 

Kwark Mozzarella 

Kruidenkaas (light) Parmezaanse kaas 

Crème fraîche Geraspte kaas 

Hüttenkässe (cottage cheese) Slagroom 

30+ kaas Kaas (koe, geit, schaap) 

Eieren Burrata 

Plantaardige melk (amandelmelk, 
havermelk, hazelnootmelk, sojamelk etc.) 

Feta 

  

 
 

 

“The roots of learning are bitter, but the fruit is sweet” 
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Diepvries:  
Een diepvries is erg handig, je kunt producten langer bewaren zonder dat de 

voedingsstoffen verloren gaan. Zorg er dus voor dat je altijd wat gezonde 

producten op voorraad hebt in je diepvries. Denk aan de volgende producten: 

 

Diepvries  

Blauwe bessen Groentemix 

Aardbeien Wokgroenten 

Frambozen Spinazie 

Bosvuchtenmix Broccoli(rijst) 

Ander fruit Bloemkool(rijst) 

Zalmfilet Avocado blokjes 

Witvis Rode pepers 

Garnalen Vlees 

Andere vissoorten  

 

 
 

“If we shouldn’t eat at night, why is there a light in the fridge?” 
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Noten, zaden & pitten: 
Noten, zaden en pitten zijn erg gezond. Als je koolhydraatarm eet, krijg je 

minder vezels binnen doordat je geen tarweproducten, aardappels en rijst 

meer eet. Daarom is het erg belangrijk om je dagelijkse vezels uit andere 

bronnen te halen. Noten kun je als gezond tussendoortje eten, zaden en pitten 

kun je eenvoudig toevoegen aan salades, in de yoghurt of om zelf 

koolhydraatarm brood mee te bakken! 

 

Noten, zaden & Pitten  

Amandelen Pompoenpitten 

Walnoten Zonnebloempitten 

Pecannoten Pijnboompitten 

Hazelnoten Sesamzaad 

Pecannoten Chiazaad 

Paranoten Lijnzaad 

Macadamianoten Maanzaad  

Cashewnoten  Meloenpitten  

Amandelmeel  

Kokosmeel  

Kokosrasp  
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Voorraadkast koolhydraatarm dieet 
Het is handig om producten en voedingsmiddelen op voorraad te hebben, 

zodat je altijd iets makkelijks kunt maken zonder naar de supermarkt te hoeven 

gaan. Dit voorkomt ongezonde keuzes. Natuurlijk hoef je niet alles van deze lijst 

aan te schaffen, kijk eerst eens wat je al gebruikt of wilt gaan gebruiken. Kijk 

altijd op het etiket van (nieuwe) producten voordat je ze daadwerkelijk koopt. 

Goedkope kruiden kun je online kopen of bij aziatische winkels (toko’s). 

 

Koolhydraatarme voorraadkast 

Eiwitpoeder (poeder of plantaardig) Amandelmeel 

Quinoa Kastanjemeel  

Pure chocolade (minimaal 80% puur) Hazelnootmeel  

Rauwe cacaopoeder (optioneel: cacaoboter) Kokosmeel 

Zoetstoffen Kokosrasp 

Bouilon blokjes Baking soda 

Tomatenpuree, tomaten in blik, tomatensaus Stevia poeder 

Olijven Pindakaas, notenpasta 

Kappertjes Kokosmelk , kokosroom, kokoswater 

Augurken Bakpoeder (wijnsteen) 

Zongedroogde tomaten Gelatine 

Kikkererwten & bonen Gist 

Noten, zaden & pitten Vanille poeder / extract / stokjes 

Azijn; Balsamico, rode wijnazijn, appelazijn Amandelmelk / sojamelk 

Olijfolie, kokosolie, sesamolie, avocado olie Psylliumvezels 

Bifiworstjes, rookworst, gedroogde worstjes Kruiden en specerijen: zeezout, tijm, oregano, 

Koolhydraatarme wraps Zwarte peper, cayenne peper, kaneel, komijn, 

Koolhydraatarme broodmixen Chilivlokken, vanille, Paprika poeder,  

Koolhydraatarme pasta Basilicum, rozemarijn, peterselie,  kip kruiden 

Vissaus Italiaanse kruiden, provencaalse kruiden 

Sauzen (koolhydraatarm) Mosterd, ketchup,  Ras-el-hanout, dille, grillkruiden, cajun kruiden, 

Mayonaise, curry, bbq, cocktail Koekkruiden, speculaaskruiden, nootmuskaat. 

Zero noodles/rijst/pasta Blikjes tonijn, ansjovis, sardines en/of zalm 

Sojasaus, ketjap, tahin, gembersiroop  
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Bespaartips 

 
 Kokosolie is vrij prijzig, maar houdt er wel rekening mee dat je 

minimaal een maand met een grote pot doet, hetzelfde geldt voor 

kruiden. Het lijkt duur maar je schaft het maar enkele keren aan en 

doet er meestal erg lang mee.  

 Let op seizoensfruit en –groenten, deze zijn namelijk een stuk 

goedkoper dan bijvoorbeeld aardbeien in de winter.  

 Wanneer je heel weinig geld te besteden hebt, kies dan voor 

producten die je echt nodig hebt zoals vlees, groenten, kruiden, 

koksolie en wat fruit en koop de rest van de producten op een later 

moment. 

 Doe op een vast moment in de week boodschappen en bekijk van te 

voren online of in de folders wat er in de aanbieding is, maak een 

lijstje en ga gericht boodschappen doen.  

 Eet van te voren iets, zodat je niet met honger in de winkel staat. 

 Plan vooruit wat je aankomende week gaat eten en maak hier een 

gericht boodschappenlijstje voor. Zo voorkom je dat je in de 

supermarkt verleid wordt om andere (overbodige) producten te 

kopen. 

 Kijk of je ‘kliekjes’ van het laatste avond kunt gebruiken voor de 

volgende dag. Bijvoorbeeld door een salade, of als je wat vlees over 

hebt dit gebruiken als beleg op brood. Zo kun je extra geld besparen 

voor een lunch die je anders extra moet kopen of maken. Anders 

gooi je de restjes toch vaak weg, zonde!  

 Wanneer je veel eten over hebt van de vorige avond kun je dit ook 

invriezen zodat je een kant-en-klare maaltijd hebt voor een ander 

moment als je bijvoorbeeld laat thuis komt na een dag hard werken. 

 Koop vlees als het in de aanbieding is en vries het in porties in. Zo 

heb je altijd vers vlees wat je kunt laten ontdooien zodat je niet 

persé nog een keer langs de supemarkt moet. 

 Koop producten van het huismerk van je supermarkt of wanneer er 

speciale aanbiedingen zijn. Huismerkproducten zijn vaak een stuk 

goedkoper dan de bekende A-merken. Je kunt er voor kiezen om 

dan wat meer te halen als de producten houdbaar zijn of als je ze in 

kunt vriezen. Let wel op de ingrediëntenlijst van goedkopere 

producten, soms bevatten ze extra suiker of koolhydraten! 

 Vind je verse groente duur? Koop dan groente uit de vriezer of uit 

blik, kijk wel uit dat er geen zout of andere extra toevoegingen aan 
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bij zijn gestopt. Koop dan verse groenten als ze in de aanbieding 

zijn, van de markt of als ze in het seizoen zijn. 

 Je kunt ook overwegen om je groente en fruit wekelijks op de markt 

te kopen. Hier ben je eens stuk goedkoper uit en kun je vaak deals 

sluiten als je meerdere dingen koopt. Zeker als je tegen sluitingstijd 

gaat, gaan er veel producten voor weinig weg. Daarnaast kun je er 

ook voor kiezen om naar een lokale boer of teler te gaan. Het 

voordeel hiervan is, is dat het vers is en gezond. Je weet waar het 

vandaan komt en steunt ook nog de lokale winkels in plaats van de 

grote winkelketens! 

 Bewaar een maand lang al je bonnetjes en kijk waar je geld aan uit 

geeft. Misschien kun je nog besparen op bepaalde kostenposten. Zo 

kun je kruiden bijvoorbeeld vaak goedkoper kopen bij een Turkse 

supermarkt of Toko. Dit geldt ook vaak voor kippenvlees en 

lamsvlees. 

 Geef jezelf een maand budget en deel dit door het aantal weken die 

er in de maand zitten. Soms kun je wat extra kosten hebben door 

een verjaardag of feestje, houdt hier van te voren rekening mee en 

probeer binnen het budget te blijven. 

 Je denkt misschien dat alles zelf koken duur is, maar als je 

maandelijk uitrekent wat je kwijt bent aan kant-en-klaar maaltijden, 

salades en andere producten zul je zeker duurder uit zijn als je voor 

kant-en-klare producten kiest. Probeer dus zoveel mogelijk zelf te 

maken! Ook dips, dressings en sauzen kun je eenvoudig zelf maken 

en zijn dan veel gezonder. 

 Ga altijd met een volle maag boodschappen doen, zo voorkom je 

dat je met producten thuis komt die je anders niet gekocht had en 

dat je te veel in koopt omdat je ogen meer honger hebben dan je 

maag. 
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