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Juni Strakke(re) Buik Menu 
 
 
Maandag 22 juni       
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
Drink dagelijks 2 liter water  
 
 
Ontbijt 
150 gram magere kwark met 2 handen blauwe bessen 
 
 
Lunch  
Twee volkoren crackers of boterhammen met humus en plakjes tomaat met 
zout/peper of humus pikant of: 
Een snel te bereiden groentesoep: 
Fruit in een klein beetje olijfolie een ui en een beetje (verse) knoflook. Voeg 200 gram 
gemengde soepgroente toe,  ½ halve stengel bleekselderij klein gesneden en 500ml 
gekookt water met 1 groentebouillonblokje. Breng op smaak met zout en versgemalen 
zwarte peper. 
                                                                                                                         
 
Tussendoor 
Een gekookt ei 
 
Avondeten  
Krieltjes en een Salade met gerookte kip en pecannoten 
Bak in een beetje olijfolie 4 krieltjes 
Rooster een handje gebroken pecannoten in een droge koekenpan en laat afkoelen. 
Leg 2 grote handen veldsla op je bord en meng deze met 100 gram gerookte kip, ½ 
avocado (in reepjes/stukjes) en de pecannoten. Besprenkel met een dressing van 1 
eetlepel olijfolie, 1 eetlepel balsamicoazijn, 1 eetlepel honingmosterd. 
 
 
                                                                                                     
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 
 
 



 

  
www.jacquelinevandijk.nl 

 

Juni Strakke(re) Buik Menu 
 
 
Dinsdag 23 juni                             
       
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
Drink dagelijks 2 liter water  
  
 
Ontbijt                              
Chocolade smoothie met yoghurt, cacao en banaan 
Doe in een blender: 100 gram Griekse yoghurt (of kokosyoghurt), 1 kleine banaan, ½ 
eetlepel rauwe cacaopoeder en een snufje kaneelpoeder. 
Mix alles tot een gladde smoothie en doe het in een kom. Garneer eventueel met wat 
gemalen kokosrasp. 
 
Lunch                                                                                                                                  
Salade met (gerookte) kip, komkommer en ontbijtspek 
Bak in een koekenpan met anti-aanbaklaag, zonder olie, 2 plakjes ontbijtspek bruin 
en knapperig. Leg dit op keukenpapier en laat uitlekken. 
Maak een dressing van: 2 eetlepels yoghurtmayonaise, 1 eetlepel Griekse yoghurt, 1 
eetlepel olijfolie, 1 theelepel azijn naar keuze en beetje vers gemalen peper (naar 
smaak). Roer goed door. 
Doe op een bord: 2 handen sla naar keuze, 75 gram gebakken of gerookte kipreepjes, 
¼ komkommer in stukjes en de ontbijtspek in stukjes. Maak af met 2-3 eetlepels van 
de dressing. 
 
Tussendoor 
3 dadels 
 
Avondeten   
Kalkoen met tomaten, paprika, champignons, basilicum en quinoa 
Kook 50 gram quinoa volgens de beschrijving op de verpakking en laat na het afgie-
ten even droogstomen, met deksel op de pan.  
Kruid 100 gram kalkoenstukjes met kruiden naar keuze, snij 1 tomaat, ½ rode pa-
prika en 15 champignons in plakjes. Verhit 2 eetlepels olijfolie in een wok en bak de 
kalkoen stukjes op middelhoog vuur in 8-10 minuten gaar. Voeg de groenten toe en 
laat deze ongeveer 5 minuten meebakken. Voeg de quinoa toe en breng het gerecht 
op smaak met peper, zeezout en wat fijngesneden basilicum. Het gerecht kan ook 
zonder de kalkoen, gebruik dan een hele paprika en 2 tomaten. 
                                                                                                 
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao)  
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Juni Strakke(re) Buik Menu 
 
 
Woensdag 24 juni 
  
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
Drink dagelijks 2 liter water  
 
Ontbijt 
150 gram magere kwark met 2 handen blauwe bessen 
 
 
Lunch                                                                                                                          
Volkoren toast met tonijnsalade (voor 2 dagen) 
Doe in een kom: 1 uitgelekt blikje tonijn (op waterbasis), 1 eetlepel Griekse yoghurt, 
1 eetlepel yoghurtmayonaise, 1 fijngesneden lente-uitje, 1 eetlepel kleine augurk 
blokjes, 1 eetlepel zilveruitjes, 1 eetlepel extra vergine olijfolie, zwarte peper en 
(zee)zout naar smaak. 
Rooster 1 volkoren boterham, beleg deze met sla naar keuze en de tonijnsalade en 
daaroverheen een gekookt ei in schijfjes 

Tussendoor                                                                                                              
Een handje pistachenoten                                                                                                                 

Avondeten 
Pastasalade met kip, rode pesto, tomaat, veldsla, lente-ui en Parmezaanse 
kaas (2 porties, extra voor de lunch van morgen bijvoorbeeld) 
Kook 120 gram volkoren pasta volgens de beschrijving op de verpakking en laat af-
koelen in koud kraanwater. 
Snij 175 gram kip in blokjes, kruid deze met kruiden naar keuze en bak deze in wat 
olijfolie gaar en laat afkoelen. 
Meng de kip, pasta en 45 gram pesto rosso door elkaar en pers hier ½ teentje knof-
look over uit. 
Doe er 8 gehalveerde cherrytomaatjes, 2 gesneden lente-uien, 1 handje basilicum-
blaadjes (gesneden) en 3 eetlepels Parmezaanse kaas bij. Roer goed door elkaar en 
breng de salade op smaak met vers gemalen peper en zeezout. Laat het nog extra af-
koelen in de koelkast. 
Restant van de salade koel bewaren, voor de lunch van morgen                                                                                                       

Extra: een stukje pure chocolade (85 
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Juni Strakke(re) Buik Menu 
 
 
Donderdag 25 juni 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
Drink dagelijks 2 liter water  
 

Ontbijt                                                                                                                     
Bieten-smoothie                                                                                                      
Maak de smoothie: 150 gram voorgekookte bieten, 100 gram bleekselderij en 1 appel, 
snij deze in grove stukken en doe in de blender. Voeg 100 ml kokosmelk, 150 ml wa-
ter, 2 theelepels kaneelpoeder en (eventueel) 1 eetlepel chiazaadjes toe en mix tot 
een glad geheel. Giet de smoothie in een glas en garneer met kokosrasp.                                                                                                                   

Lunch                                                                                                                   
Pastasalade of volkoren toast met tonijnsalade 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tussendoor                                                                                                            
Bleekselderij stengel dippen in een beetje hummus                                                                                                          

Avondeten                                                                                   
Rijst met ui, cherrytomaatjes en kabeljauw 
Kook 50 gram zilvervlies rijst. 
Bak in een eetlepel olijfolie 1 gesnipperde ui en voeg bij de lichtbruin gebakken ui, 10 
doormidden gesneden cherrytomaatjes en verwarm.  
Bak 100 gram (in stukken) kabeljauw in 2 eetlepels roomboter en voeg deze toe aan 
de ui en tomaat. Meng de vis, ui en tomaat door de rijst. 
                                                                                                                                                                                                                      

Extra: een stukje pure chocolade (85%)  
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Juni Strakke(re) Buik Menu 
 
 
Vrijdag 26 juni 
  
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
Drink dagelijks 2 liter water  

Ontbijt                                                                                                                       
Een bakje kwark met 2 kiwi’s                                                                                                               

Lunch 
Griekse salade met kikkererwten, feta, ui, tomaat, olijven en komkommer 
Snij 2 tomaten en ½ komkommer in stukjes en doe deze in een slakom. Voeg hierbij 
¼ gesnipperde rode ui, 6 gehalveerde groene olijven, 6 gehalveerde zwarte olijven, 
100 gram afgespoelde voorgekookte kikkererwten en 50 gram Griekse feta in stukjes 
toe. Voeg 1 eetlepel extra vergine olijfolie toe, een snufje vers gemalen peper en een 
handje geroosterde pijnboompitjes. 
 
 
Tussendoor  
Bleekselderij stengel dippen in een beetje hummus                                                                                                          
                                                                                                                

Avondeten                                                                                                              
Noedels met broccoli en cashewnoten                                                                 
Kook 40 gram noedels volgens aanwijzing verpakking. Verhit 10 gebrokkelde cashew-
noten in een droge koekenpan al omscheppend goudbruin. Snij 10 champignons klein. 
Snijd een kwart rode peper in dunne reepjes (verwijder de zaadlijsten). Verdeel 250 
gram broccoli in kleine roosjes. Kook de  broccoli in 4 minuten beetgaar en giet af. 
Verhit ondertussen een eetlepel olijfolie in koekenpan en roerbak de champignons met 
de rode peper ongeveer 3 min. Snij een eetlepel munt fijn. Meng de noedels, broccoli, 
champignons en voeg 1 eetlepel sojasaus toe. Bestrooi met de cashewnoten en de 
munt.  

Extra: schaaltje olijven 
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Juni Strakke(re) Buik Menu 
 
 
Zaterdag 27 juni 
  
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
Drink dagelijks 2 liter water  
 
Ontbijt                              
Een schaaltje kwark met verse ananas of aardbeien, meloenstukjes of blauwe bessen 
 
Lunch 
Oosterse soep voor 4 personen of ook voor de lunch van morgen: Verwarm 2 
eetlepels olijfolie in soeppan en bak hierin 1 gesneden ui en 1 rode paprika in stukjes.  
Voeg 750 gram ongepelde garnalen, 1 theelepel knoflook (of 2 teentjes fijngehakt), 1 
rood chilipepertje (fijngesneden), half bosje koriander (fijngehakt) en 1 blik 
tomatenblokje (400 gram) toe en laat 3-5 minuten garen tot garnalen ondoorzichtig 
zijn. Schenk 1 blikje kokosmelk van 400 ml in de pan en 1 eetlepel chilisaus. Breng 
tegen de kook aan en laat 3-5 minuten laag opstaan. Neem pan van het vuur en roer 
het sap van 1 limoen erdoor, voeg (Keltisch) zout/peper naar smaak toe en garneer 
met wat extra koriander. 
 
Tussendoor 
10 amandelen 
 
Avondeten 
Shoarma van kip met ijsbergsla, tomaat, paprika, omelet en knoflooksaus 
Snij 100 gr kipfilet in dunne “shoarma” reepjes en kruid deze met shoarma kruiden. 
Verhit 1 eetlepel olijfolie in een wok/koekenpan en bak de kipreepjes tot deze gaar en 
bruin zijn. Bak in een andere koekenpan een grote omelet van 2 geklutste eieren met 
(eventueel) 1 eetlepel (plantaardige-)melk en wat peper en zout 
  
Maak knoflooksaus als volgt : 3 eetlepels yoghurtmayonaise, 1 eetlepel Griekse yog-
hurt, 1 geperst teentje knoflook en 1 theelepel Provençaalse kruiden (naar smaak) en 
roer alles goed door elkaar.  
Leg de omelet op een bord, doe daarop 2 tomaten (in plakjes) en/of paprikareepjes, 
een handje gesneden ijsbergsla en de kip en voeg een eetlepel van de knoflook-
saus eroverheen.  
TIP: restant (of maak extra) van de saus koel bewaren, om als dipsaus te gebruiken 
voor rauwkost tussendoortje. 
 
Extra: een schaaltje olijven 
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Juni Strakke(re) Buik Menu 
 
 
Zondag 28 juni  
  
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
Drink dagelijks 2 liter water  
 
 
Ontbijt  
Een schaaltje kwark met verse ananas of aardbeien, meloenstukjes of blauwe bessen                      
 
Lunch 
Oosterse soep of Hollandse haring op toast 
                                                                                                            
 
Tussendoor 
Bakje popcorn 
 
Avondeten   
Gevulde tomaat met roerei & gerookte zalm 
Snij de bovenkant van de twee vleestomaten eraf en hol de tomaat uit, doe deze in 
een voorverwarmde oven op 180 graden. Snij het vruchtvlees klein, snij 50 gram 
gerookte zalm in stukjes. Klop 2 eieren, voeg 1 eetlepel water toe en zout en peper. 
Bak in een pan de ei tot roerei en voeg het tomatenvruchtvlees en zalm toe. Roerbak 
daarna de eieren nog 3 tot 4 minuten. Haal de verwarmde tomaten uit de oven en vul 
deze met het ei-tomaat-zalmmengsel en serveer met wat bieslook. 
                                                                                                       
 
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao)  
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Juni Strakke(re) Buik Menu 
 
 
Maandag 29 juni 
  
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
Drink dagelijks 2 liter water  
 
Ontbijt 
Een bakje kwark met 3 eetlepels muesli, 10 blauwe druiven, 3 walnoten en een 
eetlepel gebroken lijnzaad.                                                                       
 
Tussendoor 
Een kiwi 
 
Lunch                                                                                                                      
Een Waldorfsalade: 
Was 1 rode en 1 groene appels en snij ze (ongeschild) in kleine stukjes. Doe ze in een 
schaaltje en besprenkel met wat citroensap. Voeg 1 eetlepel gehakte walnoten, 1 in 
reepjes gesneden stengel bleekselderij, 1 eetlepel yoghurt mayonaise en 1 eetlepel 
Griekse yoghurt toe en meng goed door elkaar. 

Tussendoor                                                                                                                           
10 amandelen                                                                                                                   

Avondeten                                                                                                               
Tartaar of biefstuk met koolsalade  
Bak 1 tartaartje of biefstuk in olijfolie of roomboter. Meng 150 gram savooi- of witte 
kool met 1 geraspte wortel, 1 appel (in stukjes), 1 eetlepel fijngesneden peterselie, 1 
eetlepel pompoenpitten, 1-2 eetlepels olijfolie, 1 eetlepel balsamicoazijn, 2 eetlepels 
dijonmosterd in een grote schaal. Roer goed door elkaar en bestrooi op je bord met 
een handje pecan noten of walnoten. 
                                                                                      

Extra: een stukje pure chocolade (85%)  
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Juni Strakke(re) Buik Menu 
 
 
Dinsdag 30 juni 
  
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 
Drink dagelijks 2 liter water  
 
Ontbijt 
2 volkoren crackers met 30 plus kaas en met kipfilet 
 

Lunch                                                                                                                      
Een bakje kwark met 3 eetlepels muesli, 10 blauwe druiven, 3 walnoten en een eetle-
pel gebroken lijnzaad.                                                                       

Tussendoor                                                                                                                     
1 gekookt ei                                                                                                                 

Avondeten                                                                                                               
Kip-Kerrie met paksoi en champignons 
Snij 100 gram kipfilet in stukjes en bestrooi met kipkruiden. Schil 1 teentje knoflook, 
½ ui en een duimblokje gemberwortel in kleine stukjes. 
Verhit een wok met 1 eetlepel olijfolie en wok de knoflook, ui en gember een aantal 
minuten op halfhoog vuur. Zodra de ui glazig is, kunnen de stukjes kip toegevoegd en 
meegebakken worden.  
Was 5 stengels paksoi en snij deze in stukjes. Snij ook 10 schoongemaakte champig-
nons in plakjes. Doe deze groenten bij de kip en wok deze even mee tot de champig-
nons verkleuren. 
Voeg 75 ml kokosmelk toe, met ½ eetlepel kerriepoeder, 1 theelepel kurkuma en 1 
theelepel paprika poeder. Roer het geheel goed door, verhit en laat het een aantal mi-
nuten op laag vuur pruttelen. 
Voeg naar smaak vers gemalen zwarte peper en zout toe. Eventueel een beetje zilver-
vlies rijst erbij koken. 
                                                                                  

Extra: een stukje pure chocolade (85%)  


