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Juni Strakke(re) Buik Menu 
 
 
Maandag 1 juni       
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
Drink dagelijks 2 liter water  
 
 
Ontbijt 
2 stuks fruit in de ochtend (of 1 stuk met een bakje kwark) 
 
Lunch 
Salade met feta, olijven en pistachenoten 
Maak een salade van 2 handje (rucola) sla met een eetlepel stukjes feta, 5 zwarte 
olijven, een handje gepelde pistachenoten en dressing van olijfolie, balsamico azijn, 
peper en zout. 
 
 
Tussendoor 
Handje amandelen 
 
Avondeten 
Kipfilet en een salade van mozzarella, cherrytomaten & spinazie 
Gril of bak een kipfilet (100 gram), in stukjes, in klein beetje olijfolie en met beetje 
zout/peper.  
Maak een salade van 2 handen verse spinazie, 8 gehalveerde cherrytomaatjes, 100 
gram mozzarella (in blokjes) en een handje verse basilicum. Rooster in een droge 
pan, eventueel, een eetlepel pijnboompitten en strooi deze over de salade. 
Maak een dressing van 2 eetlepels extra vergine olijfolie, 1 eetlepel balsamicoazijn, 
beetje versgemalen zwarte peper, snufje zout en gedroogde oregano. 
Verdeel de stukjes kip over de salade en besprenkel met de dressing. 
 
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Juni Strakke(re) Buik Menu 
 
Dinsdag 2 juni                             
       
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
Drink dagelijks 2 liter water  
  
 
Ontbijt                              
2 stuks fruit in de ochtend (of 1 stuk met een bakje kwark) 
 
 
Lunch 
Broccolisoep met courgette en Parmezaanse kaas 
Was 1⁄2 stronk broccoli en 1⁄4 courgette en snij deze in stukken. 
Verwarm 2 el olijfolie in soeppan en fruit hierin 1 gesneden sjalotje en 1 teentje 
knoflook (fijngesneden). Voeg de broccoli en courgette toe en roerbak deze even mee. 
Voeg 400 ml groentebouillon toe, breng het geheel aan de kook en laat het 5 minuten 
garen. Pureer de soep met een staafmixer en breng het op smaak met versgemalen 
zwarte peper, zout, 1 tl kurkuma en 1 tl paprikapoeder. Doe de soep in een kom en 
garneer met wat Parmezaanse kaas (of edelgist) vlokken. 
Natuurlijk kun je de hoeveelheden vermeerderen voor meerdere porties/personen. 
Of: een geklutst ei (2 eieren) en een bakje kwark of Griekse yoghurt met 2 eetlepels 
ongezoete muesli, een eetlepel granaatappelpitjes en 3 walnoten. 
 
Tussendoor 
2 rijstwafels met hüttenkäse en plakjes tomaat 
 
Avondeten 
Een maaltijdsalade van parmaham, Parmezaanse kaas, avocado & 
cherrytomaten 
Maak een salade van 2 handen rucola (of eikenblad) sla en 8 gehalveerde 
cherrytomaatjes, 100 gram parmaham en een halve avocado (in reepjes). 
Strooi 50 gram geschaafde Parmezaanse kaas eroverheen. Besprenkel de salade met 
een dressing van 2 eetlepels extra vergine olijfolie, 1 eetlepel balsamicoazijn en beetje 
versgemalen zwarte peper en snufje zout. 
 
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao)  
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Juni Strakke(re) Buik Menu 
 
 
Woensdag 3 juni 
  
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
Drink dagelijks 2 liter water  
 
Ontbijt    
Yoghurt met aardbeien 
Meng het sap van een halve citroen met 175 ml magere yoghurt. Snij 200 gram verse 
aardbeien in plakjes en meng door de yoghurt 

 

Lunch                                                                                                                          
Maak een salade van 2 handen rucola sla en (een half blikje) zalm, met een volle lepel 
hüttenkäse, een eetlepel (kleine blokjes) augurk, olijfolie, peper/zout en eventueel 
bieslook of: 
2 volkoren crackers (of volkoren boterham) met kipfilet en/of rosbief en/of avocado 
of: een geklutst ei (2 eieren) en een bakje kwark of Griekse yoghurt met 2 eetlepels 
ongezoete muesli, een eetlepel granaatappelpitjes en 3 walnoten. 

Tussendoor                                                                                                                   
2-3 paranoten (niet meer!) 

Avondeten 
Gevulde paprika 
Fruit in beetje olijfolie 1 kleingesneden ui en een teentje knoflook. Snij 10 champig-
nons klein en bak 3 minuten mee met de ui. Voeg daarna ook 80 gram runder gehakt 
toe en bak dit rul. Snij een kwart stengel bleekselderij in plakjes, snij 2 tomaten klein 
en bak ook nog even kort mee. Breng het gehaktmengsel op smaak met Italiaanse 
kruiden en versgemalen zwarte peper. Laat de saus 5 minuten zachtjes pruttelen en 
verwarm ondertussen de oven voor op 200 graden. Halveer 1 rode paprika en verwij-
der de zaadjes. Vul de helften met de saus en zet ze ongeveer 30 minuten in de oven. 

Extra: een stukje pure chocolade (85%)  
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Juni Strakke(re) Buik Menu 
 
 
Donderdag 4 juni 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
Drink dagelijks 2 liter water  
 

Ontbijt                                                                                                                     
Een bakje kwark met verse aardbeien  

Lunch                                                                                                                        
Maak een salade van 2 handen rucola sla en (een half blikje) zalm, een met volle lepel 
hüttenkäse, een eetlepel kleine blokjes augurk, olijfolie, peper/zout en eventueel bies-
look of: 
2 volkoren crackers (of volkoren boterham) met kipfilet en/of rosbief en/of avocado 
of: een geklutst ei (2 eieren) en een bakje kwark of Griekse yoghurt met 2 eetlepels 
ongezoete muesli, een eetlepel granaatappelpitjes en 3 walnoten. 

Tussendoor                                                                                                          
Handje amandelen 

Avondeten 
Spinazie a la crème fraîche met een kipfilet 
Bak een kipfilet in een beetje olijfolie, met wat zout/peper. 
Kook 2 eieren in 4-5 minuten hard en leg apart. Laat in een hapjespan/wok 500 gram 
spinazie slinken, zonder olie of boter. Snij de spinazie in kleinere stukjes en laat uit-
lekken in een vergiet (druk het vocht er ook uit). Snipper 1 ui en fruit deze met een 
beetje (verse) knoflook (naar smaak) in de hapjespan/wok in een beetje olijfolie. Als 
de ui glazig is kan de spinazie toegevoegd worden samen met 60 gram crème fraîche. 
Prak de eieren en roer het er doorheen. Laat het op laag vuur warm worden en strooi 
er een beetje zout/peper overheen.  

Extra: een stukje pure chocolade (85%)  
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Juni Strakke(re) Buik Menu 
 
 
Vrijdag 5 juni 
  
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
Drink dagelijks 2 liter water  

 

Ontbijt                                                                                                                          
2 stuks fruit in de ochtend (of 1 stuk met een bakje kwark) 
 

Lunch 
Garnalensalade: meng 2 kerstomaten (doormidden gesneden), een 1⁄4 stengel sel-
derij (fijn gesneden), 1 eetlepel fijngesneden ui, 2 eetlepels hummus of mayonaise op 
basis van olijfolie, 1 theelepel limoensap, 1 theelepel fijngesneden koriander (of peter-
selie) en 70 gram garnalen. Leg op je bord een bedje (2 handen) veldsla en daarover 
heen de garnalensalade. 
 
Tussendoor                                                                                                                 
2 rijstwafels met hüttenkäse en plakjes tomaat 

 

Avondeten 
Kabeljauw met pancetta (of prosciutto) en wortelen  
Bak 100 gram kabeljauw (ontdooi) in een beetje roomboter. Leg 4 plakjes pancetta 
(of prosciutto) op je werkblad/aanrecht en leg daarop de kabeljauw. Strooi er zwarte 
peper overheen en rol de pancetta strak om de kabeljauw. Bak in een klein beetje 
roomboter de pancetta en kabeljauw kort aan op hoog vuur en daarna op laag vuur 
(en regelmatig draaien) in ongeveer 8 minuten gaar. Kook in de tussentijd 200 gram 
wortelen of leg de 200 gram wortelen 25 minuten (besprenkeld met een beetje olijf-
olie en zout) in de oven (180 graden). 

Extra: schaaltje olijven 
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Juni Strakke(re) Buik Menu 
 
 
Zaterdag 6 juni 
  
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
Drink dagelijks 2 liter water  
 
 
Ontbijt                              
2 stuks fruit in de ochtend (of 1 stuk met een bakje kwark) 
 
 
Lunch                                                                                                                
Thaise vissoep (2 personen of meerdere porties) 
Gaar 50 gram rijstvermicelli volgens aanwijzing op de verpakking. Fruit 1 ui in beetje 
olijfolie, voeg 1 teentje knoflook toe en 2 cm verse gemberwortel (geraspt) en bak op 
laag vuur, zonder dat het mengsel bruin wordt. Voeg 200 ml kokosmelk en 1 liter heet 
water met 2 kippenbouillonblokjes toe en breng bijna aan de kook, voeg 100 gram 
haricots verts toe en laat 5 minuten pruttelen. Voeg dan nog 200 gram stukjes vis 
(witvis), 100 gram garnalen en de rijstvermicelli toe voor 4 minuten. Breng de soep 
op smaak met 40 ml Thaise vissaus, peper en verse koriander.  
 
 
Tussendoor 
10 amandelen 
 
Avondeten 
BBQ met een salade van little gem, blauwe druiven, meloen en feta of 
geitenkaas. 
Een stukje vlees of kip of vis van de bbq of uit de pan. 
Maak sla van een stronk little gem (gesneden) met 150 gram galia meloen (in 
blokjes), handje blauwe druiven, handje munt en 100 gram gebrokkelde feta kaas of 
geitenkaas. Besprenkel met dressing van 1 eetlepel olijfolie en 1 theelepel citroensap, 
zout/peper. 
 
Extra: een schaaltje olijven 
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Juni Strakke(re) Buik Menu 
 
Zondag 7 juni 
  
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
Drink dagelijks 2 liter water  
 
Ontbijt  
2 stuks fruit in de ochtend (of 1 stuk met een bakje kwark) 
                        
Lunch                                                                                                               
Boeren omelet Oosters (2 personen) 
Wok in een koekenpan in een klein beetje olijfolie, 1 gesnipperde ui, een handje 
taugé, een handje gesneden champignons, een geraspte wortel, een tomaat (in 
blokjes) en een handje doperwten (kan uit de diepvries). Klop 4 eieren los met 2 
eetlepels water. Meng door het eimengsel 1 theelepel ketjapsaus, 1 theelepel 
chilisaus, knoflook naar smaak, peper en zout, theelepel komijn en fijngesneden 
peterselie. 
Giet het eimengsel over de groenten, laat het ei op zacht vuur stollen en klap 1 kant 
dubbel.  
 
Tussendoor 
10 amandelen 
 
Avondeten 
Caesarsalade met kalkoen 
Gril, rooster of bak 1 teentje knoflook met 100 gram (kleingesneden) kalkoenfilet. 
Meng 100 gram romaine sla met 1 kleine ui in ringen gesneden, ½ groene paprika (in 
stukjes) en 4 cherry tomaatjes (gehalveerd). Snij 2 ansjovisfilet klein en meng door 
de (tuinkruiden) vinaigrette. 
Verdeel de kalkoen en 30 gram (geschaafde) Parmezaanse kaas over de salade en 
besprenkel met de dressing. 
Tuinkruiden dressing/vinaigrette, mix de volgende ingrediënten: 
1 bos verse tuinkruiden (naar keus, bijvoorbeeld peterselie, dille, kervel, bieslook, 
basilicum, dragon) met 150 ml magere yoghurt, een scheutje citroensap of azijn, 1 
sjalotje (fijngesneden) en zout/peper naar smaak. 
 
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao)  


