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Maart Buikvet Challenge 
 
Maandag 1 maart 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 0 cal 
 
Ontbijt  
150 ml Griekse yoghurt met 1 zoetzure appel in stukjes, 15 gram muesli (naturel), 10 
gram gebroken lijnzaad, 3 halve walnoten en een snufje kaneel 331 kcal 
 
Tussendoor 
1 paranoot 7 cal 
 
Lunch 
Bonen salade 285 kcal 
Maak een salsa van een 30 gram kidneybonen, 30 gram mais, halve paprika, ½ 
avocado, 1 tomaat en ½ lente ui. Maak een dressing van 1 eetlepel olijfolie, 1 
theelepel citroensap, peper en zout en snufje gemalen komijnzaad. 
 
 
Tussendoor 
1 handje amandelen 158 cal 
 
Avondeten  
Kokosquinoa met kip-cashewcurry en paksoi 843 kcal 
Rooster 15 gram cashewnoten in een droge pan, laat afkoelen & hak grof. Kook 50 
gram quinoa volgens de aanwijzingen op de verpakking, maar vervang het water door 
kokosmelk. Verhit 1 eetlepel olijfolie en bak hierin 100 gram kipstukjes gaar en bruin. 
Schep de kip op een bord en laat even liggen. Gebruik dezelfde pan: pers een teentje 
knoflook boven de pan uit, voeg 10 gram geraspte (verse) gember toe en roer even 
door. Voeg vervolgens de gehakte cashewnoten toe en 200 gram gesneden paksoi en 
bak/wok ongeveer 4 minuten. Doe de stukjes kip terug in de pan, voeg naar smaak 
nog extra kokosmelk en 1 eetlepel chilisaus toe, breng aan de kook en laat vervolgens 
ongeveer 10 minuten doorkoken op laag vuur. Voeg de quinoa erbij en roer het geheel 
door elkaar. 
 
                                                                                        
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 24 cal 
 
 
Totaal vandaag 1648 cal 
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Maart Buikvet Challenge 
 

 
Dinsdag 2 maart 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 0 cal 
 
 
Ontbijt  
Groene smoothie van spinazie, ananas, banaan 145 kcal  
Meng 25 gram verse spinazie met 2 schijven verse ananas, 1 banaan en 150 ml water 
in een blender tot smoothie 
 
 
Tussendoor 
1 paranoot 7 cal 
 
Lunch 
2 volkoren boterhammen en eiersalade met garnalen 340 kcal 
Prak 2 hardgekookt eieren in stukjes. Voeg 50 gram garnalen, 1 kleine fijngesnipperde 
ui, 1 kleine eetlepel gesnipperde bieslook en 1 theelepel kerriepoeder toe en roer door 
elkaar. Breng op smaak met zout en peper. Laat ongeveer 10 minuten in de koelkast 
op smaak komen en beleg de boterhammen. 
 
 
Tussendoor 
2 volkorencrackers met hüttenkäse, tomaat en beetje zout/(cayenne-)peper 147 cal 
 
Avondeten   
Broccoli stamppot met een tartaartje 793 kcal 
Bak 2 tartaartjes in 2 eetlepels olijfolie. Kook 200 gr zoete aardappel met 200 gram 
broccoli en peper & zout. Stamp het tot stamppot na ongeveer 20 minuten. Bestrooi 
geraspte Parmezaanse kaas over de stamppot, op je bord, en eventueel extra 
versgemalen zwarte peper. 
 
                                                                                                
Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 24 cal 
 
Totaal vandaag 1456 cal  
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Maart Buikvet Challenge 
 
 
Woensdag 3 maart 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 0 cal 
 
 
Ontbijt  
150 ml Griekse yoghurt met 1 zoetzure appel in stukjes, 15 gram muesli (naturel), 10 
gram gebroken lijnzaad, 3 halve walnoten en een snufje kaneel 331 kcal 
 
 
Tussendoor 
1 paranoot 7 cal 
 
Lunch 
Wrap met gerookte zalm 351 kcal 
Smeer 1 volkoren tortilla wrap in met 1 eetlepel roomkaas. Beleg de wrap verder met 
50 gram gerookte zalm, 1/2 eetlepel kappertjes en een handje rucola sla. Rol de wrap 
op. 
 
 
Tussendoor 
Handje pistachenoten 160 cal 
 
Avondeten  
Gegrilde portobello’s met spinazie en ricotta  579 kcal 
Verwarm de oven voor op de grillstand. Leg een stuk aluminiumfolie op de bakplaat. 
Wok 100 gram verse spinazie kort, totdat deze geslonken is en snij dan (na 
verwijdering van al het vocht) de spinazie in “stukken”. Roer in een kom er 80 gram 
ricotta doorheen en breng op smaak met peper en zout. Haal de steeltjes uit 1-2 
portobello’s en bestrijk de portobello met beetje olijfolie en leg ze met de bolle kant 
naar onder op de bakplaat en gril ze 3 minuten. Verdeel het spinaziemengsel over de 
portobello’s en bestrooi met 30 gram Parmezaanse kaas. Gratineer nog ongeveer 4 
minuten. Maak er eventueel een salade bij van sla naar keuze en komkommer, 30 
gram feta en 4 olijven. Besprenkel met olijfolie, balsamicoazijn en peper/zout. 
 

Extra: een stukje pure chocolade (85% cacao) 24 cal 

Totaal vandaag 1452 cal 
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Maart Buikvet Challenge 
 
 
Donderdag 4 maart 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 0 cal 
 
Ontbijt                              
Groene smoothie van spinazie, ananas, banaan 145 kcal  
Meng 25 gram verse spinazie met 2 schijven verse ananas, 1 banaan en 150 ml water 
in een blender tot smoothie 
 
 
Tussendoor 
1 paranoot 7 cal 
 
Lunch 
Tosti van 2 volkoren boterhammen met dungesneden plakjes mozzarella, plakjes 
tomaat, zout & peper en 2 blaadjes basilicum (gesneden) 269 kcal 
 
Tussendoor 
2 volkorencrackers met hüttenkäse, tomaat en beetje zout/(cayenne-)peper 147 cal 
 
 
Avondeten  
Kalkoenfilet met andijviesalade met druiven en kaas 857 kcal 
Gril of bak 100 gram kalkoenfilet. Meng 100 gram klein gesneden andijvie met 30 
gram oude kaas (in kleine blokjes) en 10 blauwe druiven (gehalveerd) in een schaal. 
Maak een dressing door 1 eetlepel olijfolie te mengen met 1 theelepel grove mosterd, 
1 theelepel balsamico azijn en 1 eetlepel water. Zout/peper naar smaak. Druppel de 
dressing over de salade op je bord en strooi er een handje grof gehakte walnoten 
overheen. Bak 4 krieltjes in een beetje olijfolie. 
 
 
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 24 cal 

Totaal vandaag 1449 cal 
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Maart Buikvet Challenge 
 
Vrijdag 5 maart 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 0 cal 
 
 
Ontbijt   
200 ml magere kwark met 50 gram blauwe bessen en 1 eetlepel gebroken lijnzaad 
194 kcal 
 
Tussendoor 
1 paranoot 7 cal 
 
Lunch 
Salade met tonijn, avocado, komkommer, tomaat en ei 438 kcal 
Snij een hard gekookt ei, 3 snoeptomaatjes en ½ avocado in stukjes/partjes. Doe dit 
in een kom samen met een ½ krop sla (gesneden), ¼ komkommer in plakjes en 1 
blikje tonijn (120 gram op waterbasis, uitgelekt) en breng de salade op smaak met 1 
eetlepel olijfolie, beetje balsamico azijn, een eetlepel yoghurt mayonaise, zout en 
peper. 
Wat over is, kun je morgen ook voor de lunch gebruiken of op een toastje vanavond. 
 
Tussendoor 
1 handje amandelen 158 cal 
 
Avondeten  
Quesadilla met geitenkaas en spinazie  802 kcal 
Verdeel 50 gram zachte geitenkaas, 1 eetlepel geroosterde pijnboompitten en 4 
zongedroogde tomaten (grof gesneden) over een (volkoren) wrap. 
Verhit 1 eetlepel olijfolie in een koekenpan en laat daar in 1 minuut 100 gram verse 
spinazie slinken. Verdeel de spinazie over de wrap, samen met 50 gram mozzarella (in 
plakken). Verhit een koekenpan op middelhoog vuur en leg daar de belegde wrap in. 
Leg de andere wrap er bovenop en keer na een paar minuutjes om. Check of de kaas 
aan het smelten is en of de onderkant van de wrap een beetje bruin begint te worden. 
Laat nu de andere kant lichtjes bruin worden. Haal de quesadilla uit de pan, laat heel 
even afkoelen en snijd dan in vier stukken.  
 
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 24 cal 

Totaal vandaag 1623 cal 
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Maart Buikvet Challenge 
 
 
Zaterdag 6 maart 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 0 cal 
 
Ontbijt  
200 ml magere kwark met 50 gram blauwe bessen en 1 eetlepel gebroken lijnzaad 
194 kcal 
 
 
Tussendoor 
1 paranoot 7 cal 
                       
Lunch 
Volkoren broodje met kip en mango 346 kcal 
Beleg 2 volkoren boterhammen met 2 plakjes kipfilet, ½ mango (in plakjes) en een 
beetje sla naar keuze 
 
 
Tussendoor 
1 haring 129 cal 
 
 
Avondeten 
Boerenomelet met paprika en boerenkool 420 kcal 
Verhit in een koekenpan 1 eetlepel olijfolie, fruit 1 (kleingesneden) lente uitje. Voeg 
50 gram (gesneden) boerenkool, ¼ (kleingesneden) rode peper en ¼ rode 
puntpaprika (in stukjes) toe en bak op matig vuur ongeveer 5 minuten. Klop 2 eieren 
los in een schaal en voeg bij de gebakken groente. Breng op smaak met zout en 
peper. Bak de omelet op matig vuur in 5 minuten gaar. Keer halverwege voorzichtig 
om. 
 
 
Extra: een glas wijn (82 cal) en een bakje popcorn (300 cal) 
 
 
Totaal vandaag 1478 cal 
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 Maart Buikvet Challenge 
 
Zondag 7 maart 
 
Bij opstaan 
2 glazen water drinken 0 cal 
 
Ontbijt   
200 ml magere kwark, 1 eetlepel kokosrasp, 10 gram fijn gehakte pure chocolade (85 
% cacao) en 1 peer (in stukjes) 219 kcal 
 
 
Tussendoor 
1 paranoot 7 cal 
 
Lunch 
Komkommersoep met Boursin en dille 421 kcal 
Snijd 1 komkommer en 1 ui in grove stukken. In een soeppan, de ui fruiten in 1 
eetlepel olijfolie, voeg de stukken komkommer erbij en kort meebakken. Zoveel water 
toevoegen tot de komkommer bijna onder water staat. 1 groente- of kruidenbouillon 
tablet erbij voegen, alles aan de kook brengen en 10 minuten laten koken. Boursin (2 
eetlepels naar smaak) toevoegen en de soep pureren met een staafmixer. Op smaak 
maken met versgemalen zwarte peper. Garneren op je soepbord/kom met een 
eetlepel vers gehakte dille. 
 
Tussendoor 
2 volkorencrackers met hüttenkäse, tomaat en beetje zout/(cayenne-)peper 147 cal 
 
Avondeten 
Zalm of kabeljauw met haricots verts 
700 kcal met zalm of 558 kcal met kabeljauw 
Gril 100 gram zalm of kabeljauw. Blancheer 150 gram haricots verts (of sperziebonen) 
3 minuten in kokend water met en beetje zout en spoel ze af onder koud water en laat 
goed uitlekken. Fruit in 1 eetlepel olijfolie een teentje knoflook en een kleine rode ui 
(gesnipperd). Voeg de haricots verts toe en verwarm. Voeg na 5 minuten een paar 
gescheurde blaadjes munt, een paar blaadjes peterselie en een klein beetje verse 
dragon blaadjes toe en roer/stoof nog ongeveer 2 minuten. Besprenkel de vis bij 
opdienen met beetje citroensap. Bak 4 krieltjes in een beetje olijfolie 
 
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 24 cal 
 
Totaal vandaag 1518 cal of 1376 


