
 
 

Boodschappenlijst 10 dagen Sportvasten 

Goed dat je ook gaat Sportvasten! Velen gingen je al voor en met mooie 
resultaten. Nu is het jouw beurt om je lichaam en stofwisseling een boost 
te geven en de switch te gaan maken van suiker- naar vetverbranding. Je 
hebt het voedingsprotocol voor het Sportvasten al ontvangen, maar we 
willen je graag van dienst zijn door alle boodschappen voor de volledige 
duur van het Sportvasten bij elkaar te bundelen. Zo hoef je niet zelf na te 
denken over wat je in huis moet halen. Op die manier voorkom je ook dat 
je producten in huis haalt die niet in het protocol passen en je resultaten 
negatief kunnen beïnvloeden. Om het jou zo gemakkelijk mogelijk te 
maken hebben we bij de boodschappen gekozen voor voorgesneden 
groenten. Zodoende hoef je geen tijd en energie te steken in het afwegen, 
wassen, schillen en snijden van de verschillende groenten. 

Als je allergisch of intolerant bent voor een van de ingrediënten/producten 
die op de lijst staan ga dan in overleg met je Sportvasten coach. Beslis 
samen wat voor jou een mogelijke vervanging van dit product of 
ingrediënt kan zijn. Met deze lijst zit je voor de volle 10 dagen gebakken 
en heb je geen omkijken meer naar je boodschappen. We wensen je veel 
succes en plezier met jouw Sportvasten ervaring! 

Verse boodschappen 
3 appels 
3 kiwi’s 
2 sinaasappels 
1 bakje van 250 gram druiven naar keuze 
1 banaan 
2 zakken van 250 gram ongepelde pistachenoten 
3 zakken gemengde sla van 150 gram 
10 verse tomaten 
400 gram verse spinazie 
400 gram broccoliroosjes 
150 gram soepgroenten 
400 gram Italiaanse roerbakgroente 
1 doosje eieren van 6 stuks 
1 verpakking van 400 gram scharrel kipfilet 
100 gram kabeljauw 
1 bak magere kwark van 1 kilo of 2 bakken van een halve kilo 



 
 
 
 
Overige boodschappen 
2 grote potten olijven van ca. 340 gram 
1 literfles olijfolie 
1 liter appelsap 
1 liter sinaasappelsap 
500 ml tomatensap 
1 pak rijst van 400 gram 
1 potje of zakje kerriepoeder 
1 pakje groentebouillonblokjes 
1 klein potje sambal naar keuze 
1 klein potje mosterd naar keuze 
1 potje zout 
1 potje peper 
1 blikje tonijnstukken of moot op olie van 145 gram 
 
 
 


