
voedselbank
b o e k





Iedereen kent de voedselbank 
wel, maar niet veel mensen zijn 
er bekend mee. 
In dit receptenboek zijn de 
favoriete recepten van klanten 
gebundeld. Makkelijke, snelle 
en goedkope recepten. Maar ook 
gezond en heerlijk van smaak.
Laat je verrassen door wat er 
met het voedselbank pakket 
allemaal gemaakt kan worden en 
leer onze klanten een beetje 
kennen. 

V e e l  k o o k p l e z i e r !
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1   rode ui 
1   rode paprika 
3   eieren 
100g  spinazie 
100g  feta
2 el   olijfolie 
1 tl  cayennepeper
1 blik tomatenblokjes
1 teen knoflook 
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Snij de ui in halve ringen en de rode 
paprika in blokjes. Pers de knoflook.

Verwarm de olijfolie in een antikleefpan. 
Stoof de ui en paprika 5 minuten op zacht 
vuur. Voeg de knoflook en cayennepeper 
(gebruik minder als je niet van pikant 
houdt) toe en stoof 2 minuten.

Voeg de tomatenblokjes, de suiker, peper en 
zout toe en laat 5 minuten pruttelen op een 
zacht vuur. Voeg dan de spinazie toe en meng 
goed door de saus tot de spinazie geslonken 
is. 

Maak kuiltjes in de tomatensaus en breek er 
de eieren in. Kruid de eieren met peper en 
zout. Zet een deksel op de pan en laat 5 
minuten garen, tot het eiwit gestold is.

Verkruimel de feta.

Serveer de shakshuka met brood en 
fetakruimels. 

3 personen



Fahim, 41 jaar.

Ik ben vader van twee meiden.
Mijn hobby’s zijn voetballen en 
schilderen. Daarnaast heb ik een 
grote liefde voor koken. 
In 2019 kwam ik voor het eerst bij 
de voedselbank. Zij hebben mij enorm 
geholpen toen ik het even niet meer 
alleen kon. 
Dit is mijn favoriete gerecht om te 
maken. Snel, makkelijk en gezond.
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1   rode paprika 
1   ui
1 el  olijfolie
0,5 tl witte wijnazijn
50g  geitenkaas 
100g   gesneden boerenkool
200g  zoete aardappels

Schil de aardappels, snijd in gelijke 
stukken en doe in een pan met water. Kook de 
zoete aardappels ongeveer 15 tot 20 minuten 
totdat ze zacht en gaar zijn.

Snijd de paprika en chorizo in kleine 
stukjes en snipper de ui. 

Bak de paprika en ui glazig in een pan 
(zonder olie). Voeg vervolgens de boerenkool 
en de azijn toe en bak tot de boerenkool 
geslonken is.

Giet de aardappels af en stamp tot een puree 
(met eventueel een scheutje melk of een 
beetje boter).

Meng de olijfolie en het boerenkoolmengsel 
door de puree.

Brokkel de geitenkaas over de stamppot 
en serveer de stamppot eventueel met de 
mosterd.

1 persoon







Monica, 27 jaar.

Vers uit het studentenleven. Ik 
hou van samen met vriendinnen 
zijn, wandelen en nieuwe recepten 
uitproberen. 
Sinds eind 2020 ben ik klant bij de 
voedselbank. Ik ben enorm dankbaar 
voor al het werk wat zij verrichten. 
Dit is mijn favoriete gerecht, een 
twist op de klassieke boerenkool!





kikkererwten

1 tl  paprikapoeder 
snuf  chilipoeder
200g  kikkererwten

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Laat de kikkererwten uitlekken.

Meng de kikkererwten met een eetlepel 
olijfolie, chilipoeder, paprikapoeder en een 
snuf zout. Spreid ze vervolgens uit over een 
met bakpapier bekleedde bakplaat.

Rooster ze 30 minuten in de oven, schep ze 
hierna om en laat de kikkererwten nog 10 
minuten in de oven staan.



j
i
m
s
 
n
o
e
d
e
l
s
 

1 teen knoflook
2   bosuien
3 el  ketjap manis
200g  noedels 
200g   gehakt
250g  broccoli

Bereid de noedels volgens de instructies op 
het pak.

Snijd de broccoli in roosjes en de bosui in 
stukjes. Kook de broccoli 5 minuten in een 
pan met water. 

Bak de bosui en knoflook. Voeg na 2 minuten 
het gehakt met een snufje zout en peper toe. 

Bak het gehakt rul en voeg dan de 
broccoliroosjes, ketjap manis en gekookte 
noedels toe. 

Meng alles door elkaar en serveer direct.

3 personen

tip; vervang de broccoli met 
sugar snaps of courgette.





Jim, 59 jaar.

Samen met mijn vrouw dart ik graag.
Als mijn zoon langskomt eten we 
graag samen.
In mei 2019 heb ik de stap durven 
zetten om naar de voedselbank te 
gaan. Dit was uiteindelijk een 
van de beste beslissingen van mijn 
leven op dat moment. Dankzij de 
voedselbank is er een last van mijn 
schouders genomen.
Dit noedel recept is ons favoriet.







invriezen

Noten kun je

Gekookte pasta kun je, mits goed 
afgekoeld, 

Verse kruiden kunnen 

6
maanden in de keukenkast en

jaar in de vriezer bewaren1

En

dagen bewaren.2
3maanden in de vriezer 

4
maanden worden bewaard in de vriezer.
Vries wat olijfolie of boter met 
bijvoorbeeld rozemarijn in om het zo te 
kunnen gebruiken tijdens het koken. 





1   komkommer
1    paprika 
150g  feta
200g  snoeptomaatjes 
250g  couscous 
handje kikkererwten

a
n
n
a
’
s
 
c
o
u
s
c
o
u
s

Rooster de kikkererwten met wat kruiden in 
de oven voor 30 minuten op 200 graden.

Bereid de couscous zoals op de verpakking 
staat. 

Snijd de komkommer, paprika en tomaatjes.

Mix in een schaal de couscous met de 
groenten en kikkererwten. 

Serveer met gekruimelde feta. 

4 personen



Anna, 34 jaar.

Moeder van mijn 3 jarige dochter.
Ik hou van lange wandelingen aan het 
strand, tekenen en muziek. 
In juli 2020 werd de pandemie mij 
te veel. Geen werk meer en daardoor 
financiële problemen. 
Dankbaar dat de voedselbank mij zo 
ondersteunt. 
Deze couscous salade is mijn 
favoriet. Weinig ingrediënten; maar 
toch zo voedzaam en gezond.
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1   rode ui
1L   water 
1 el  olijfolie
2   groentebouillontabletten
500g  winterpeen

Schil de penen. Halveer de pompoen. 
Verwijder de zaden en de draderige 
binnenkant, snijd de pompoen in parten en 
snijd met een scherp mes de schil eraf. 
Snijd de penen, pompoen en ui in stukken van 
2 cm.

Verhit de olie in een soeppan en bak 
de winterpeen, ui en pompoen 5 min. 
op middelhoog vuur. Voeg het water en 
de bouillonblokjes toe en laat 15 min. 
koken. Neem van het vuur en pureer met de 
staafmixer tot een gladde soep. 

4 personen

tip; overige soep kun je 
invriezen of bewaren in de 
koelkast.







Bert, 68 jaar.

Opa en levensgenieter. In mijn 
vrije uurtjes ben ik te vinden in 
het groentetuintje en pas ik op de 
kleinkinderen.
Naast mijn eigen gekweekte 
groenten eet ik nu 4 maanden van de 
voedselbank. 
Deze pompoensoep is een van mijn 
favorieten. Super gezond en lekker.
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1   bloemkool
1   rode ui
4 el   olijfolie  
150g  (verse) pesto 
350g   tagliatelle

Verwarm de oven op 200 graden. 

Maak de bloemkool schoon en snijd in kleine 
roosjes. Snij de ui in halve ringen. 

Verdeel de bloemkool en ui over een bakplaat 
en voeg de olijfolie, peper en zout toe. 
Meng het goed door elkaar en rooster de 
groenten voor 20 minuten.

Kook de pasta volgens de verpakking. 

Giet de pasta af en meng met de pesto. 

Verdeel de pasta over borden en serveer met 
de geroosterde groenten.  

4 personen

tip; lekker om te variëren 
met groenten.







Leo, 36 jaar.

Ik ben graag met vrienden om 
spelletjes te spelen of een potje 
gamen. 
Sinds een halfjaar ben ik klant 
bij de voedselbank in Amsterdam. 
Zij verlichten de stress om geen 
avondeten op tafel te kunnen zetten. 
Deze ovengroente en pasta zijn super 
makkelijk en lekker, zeker mijn 
favoriet. 




