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Maart Buikvet Challenge 
 
Maandag 29 maart  
 
Bij opstaan 
2 glazen water 
 
Ontbijt  
2 volkoren crackers met jam of 30 plus kaas, hüttenkäse, humus, rookvlees, 
rosbief, gekookt ei of kipfilet. Beleg ook extra met tomaat, sla, komkommer, zaden, 
kiemen en/of paprika. 
                        
Tussendoor tot 12.00 uur 
1 kiwi (of ander fruit naar keuze, uit het seizoen) 
 
Lunch 
Schaaltje met 3 eetlepels kwark met ongezoete muesli, een eetlepel gebroken 
lijnzaad, een handje walnoten, stukjes appel en een snufje kaneel.  
Of een Salade van tomaten en mozzarella 
Maak een salade van 4 gesneden tomaten met 4 plakken mozzarella (snij deze 
doormidden), beetje olijfolie en balsamicoazijn, zout en versgemalen zwarte peper en 
basilicumblaadjes + 1 gekookt ei 
 
Tussendoor 
Handje amandelen + snoepgroenten (komkommer/tomaat/paprika/radijs) 
 
Avondeten 
Bal gehakt, tartaartje, kipfilet of biefstuk met courgette met roquefort en 
walnoten 
Snijd een kleine courgette in plakken. Bak de courgette kort in een pan met olijfolie 
en wat knoflook. Leg de courgettes in een ovenschaal en breng op smaak met wat 
peper en zout en verdeel een handje verkruimelde roquefort en walnoten erover. 
Zet heel even onder de grill totdat de kaas bijna gesmolten is. Bak in de tussentijd het 
vlees. Bak er eventueel 4 krieltjes bij. 
 
 
Extra: een stukje pure chocolade (85%) 
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Maart Buikvet Challenge 
 
Dinsdag 30 maart  
 
Bij opstaan 
2 glazen water 
 
Ontbijt  
Banaan pannenkoek 
Kluts 1 ei en een geprakte banaan goed door elkaar en verhit in eetlepel olijfolie 
(langzaam) tot pannenkoek, eventueel met vers (of uit diepvries, opgewarmd) rood 
fruit 
 
Tussendoor tot 12.00 uur 
1 appel (of ander fruit naar keuze, uit het seizoen) 
 
Lunch 
Schaaltje met 3 eetlepels kwark met ongezoete muesli, een eetlepel gebroken 
lijnzaad, een handje walnoten, stukjes appel en een snufje kaneel.  
Of een Walnoot-appel salade 
Hak 4 walnoten grof en bak ze in een pan. Bestrooi ze met het zeezout en laat ze 
even afkoelen. Snijd een appel in dunne plakken. Schep de appelschijfjes om met een 
eetlepel witte wijn azijn, een eetlepel olijfolie en (versgemalen) peper en zout naar 
smaak. Leg een handje rucola sla op je bord en verdeel de appelschijfjes erover. 
Bestrooi met de walnoten en garneer met een eetlepel pecorino kaas. 
 
Tussendoor 
Handje amandelen + snoepgroenten (komkommer/tomaat/paprika/radijs) 
 
Avondeten 
Pasta met gehakt en tomaten groentesaus 
Kook 60 gram volkorenpasta volgens gebruiksaanwijzing op verpakking. 
Maak een saus: verhit een hapjes- of wokpan, bak 1 klein gesneden ui in beetje 
olijfolie en rul hierin 100 gram mager rundergehakt gaar. Voeg 200 gram Italiaanse 
groenten toe en roerbak dit een paar minuten mee. Voeg 1 blikje tomatenblokjes en 
½ runder-bouillonblokje toe en laat zachtjes mee verwarmen. Serveer de pasta op 
een handje rucola sla en verdeel een eetlepel Parmezaanse kaas en versgemalen 
zwarte peper over de pasta. 
                                                                                                
Extra: een stukje pure chocolade van 85% 

Start met Intermittent Fasting en eet niet meer eten na 20.00 uur 
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Maart Buikvet Challenge 
 
 
Woensdag 31 maart  
 
Bij opstaan 
2 glazen water 
 
Ga door met Intermittent Fasting: 
Eet tot je lunch niets, wel drinken. 
Eventueel kun je een appel of sinaasappel of een gekookt ei nemen, als de vasten 
periode te lang is voor je. 
 
 
Lunch  
Tosti 
Besmeer één snee volkoren bruin brood met groene pesto. Leg hierboven op blaadjes 
verse spinazie en plakjes avocado. Voeg zout en peper toe en een plak 30plus kaas. 
Leg het andere sneetje brood erboven op. Laat de tosti bruin en knapperig worden in 
een oven. 
                                                                                                    
 
Tussendoor 
20 pistachenoten 
 
Avondeten  
Kabeljauwfilet uit de oven met aardappel salade 
Verwarm de oven voor op 200 graden. Snij 3 tomaten in kleine blokjes. Leg 100-150 
gram kabeljauwfilet in een ovenschaal of op een vuurvast bord. Wrijf de kabeljauwfilet 
in met citroensap en strooi en wat zout en peper overheen. Bestrijk de kabeljauwfilet 
met dun laagje light kruidenkaas (boursin). Strooi als laatst de in blokjes gesneden 
tomaat samen met handje fijngehakte bieslook erover. De kabeljauw 25 minuten in de 
oven op stand 180 graden. 
Kook 3 (kruimige)aardappelen en snij deze in stukjes.                                        
Maak een dressing van sap van een halve citroen met een scheutje rode wijnazijn, 2 
eetlepels olijfolie en 1 kleine eetlepel kappertjes. Breng op smaak met zout/peper. 
Voeg de (nog warme) aardappelen toe aan de dressing. Als de aardappelen iets 
afgekoeld zijn meng je een kleine eetlepel dille erdoor, een eetlepel crème fraîche èn 
een theelepel mierikswortel met een beetje zout en versgemalen zwarte peper. 
 
Extra: stukje pure chocolade van 85% 
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April Challenge met 3 eetmomenten  
 
 
Donderdag 1 april  
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
Ontbijt 
Een bakje kwark met stukjes verse ananas 
 
Lunch 
3 volkoren crackers met kipfilet, met humus en met hüttenkäse en plakjes tomaat 
Een bakje rauwkost                                                                                                             
 
 
Avondeten 
Wokschotel met runder reepjes, groente, noten en noedels 
Kook 75 gram noedels volgens aanwijzing op de verpakking.  
Bak 80 gram runder reepjes gaar en bruin in beetje olijfolie. 
Roer 1 eetlepel oestersaus, 1 eetlepel sojasaus en een eetlepel gembersiroop door 
elkaar. Verhit een wok met een eetlepel olijfolie en roerbak 1 cm geraspte verse 
gember, 1 geraspte wortel en handje sugar snaps ongeveer 3 minuten. 
Voeg dan het vlees en de saus toe, blijf roeren voor ongeveer 1 minuut.  
Leg de noedels op je bord en daar overheen het groentemengsel. Bestrooi met 10 
(gehakt/droog geroosterd) cashewnoten en verse koriander of peterselie. 
 
                                                                    
                                                                                                                     

Extra: stukje pure chocolade (85%) 
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April Challenge met 3 eetmomenten  
 
 
Vrijdag 2 april 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
 
Ontbijt  
Courgetteomelet (2 personen) 
Was een courgette en snijd deze samen met 1 kleine ui en 10 champignons in kleine 
stukjes. Bak deze in een koekenpan met een scheutje olijfolie op laag vuur. 
Klop ondertussen 4 eieren los en giet dit over de groenten in de pan. Bak de omelet 
aan beide kanten (draai met behulp van een bord) en breng op smaak met peper, 
zeezout en verse kruiden (koriander, peterselie). 
 
 
 
Lunch 
2 handen rucola sla en stukjes forel met beetje mierikswortel en komkommer of een 
geroosterde volkoren boterham met een stuk makreel (en peper) 
Bakje rauwkost 
 
 
Avondeten 
Wrap met avocado-mangosalsa en kip (2 personen) 
Bak of grill 150 gram stukjes kipfilet met zout/peper 
Snijd 1 mango en 1 avocado in stukjes. Snijd 2 tomaten in 4-ren, verwijder de 
zaadjes en snij het vruchtvlees in blokjes. Meng in een kom de avocado, mango, 
tomaat, 1 kleine gesnipperde rode ui en 1 eetlepel koriander. Besprenkel met een 
eetlepel limoensap en breng op smaak met (chili) peper en zout. Besmeer twee 
volkoren tortilla’s dun met ricotta. Leg daarop een handje sla naar keuze en verdeel 
de salsa erover. Beleg daarna met de stukjes kip en rol de tortilla’s strak op tot wrap. 
 
 
Extra: een stukje pure chocolade (85%)    
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April Challenge met 3 eetmomenten 
 
 
Zaterdag 3 april 
 
Bij opstaan 
2 glazen water 
 
 
Ontbijt 
Een bakje kwark met stukjes verse ananas 
 
 
 
Lunch 
Paprika feta spread op een volkoren boterham 
Doe in een blender/keukenmachine: 200 gram uitgelekte geroosterde/gegrilde paprika 
(uit potje of zelf geroosterde puntpaprika’s), 1 teentje knoflook, 2 theelepels 
paprikapoeder, 200 gram feta en een snufje zeezout. 
Maal tot een egale spread en voeg naar smaak nog wat (chili-)peper toe. 
Besmeer 2 geroosterde volkoren boterhammen en/of maak/gebruik extra om ook je 
snoepgroenten/rauwkost in te dippen 
 
 
Avondeten 
Gadogado 
Kook 50 gram basmati rijst gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking en 1 ei. 
Breng een grote pan water met zout aan de kook en kook hierin 5 bloemkoolroosjes in 
3-5 minuten beetgaar. Haal ze uit de pan en kook 100 gram sperziebonen in hetzelfde 
water in 5-7 minuten beetgaar. Kook 50 gram koolreepjes in 2-3 minuten beetgaar. 
Schik de gekookte groenten en 30 gram (kort gewokt) taugé op je bord. Snij het ei in 
de lengte en leg deze erbij. Verwarm 3 tot 4 eetlepels pindasaus (kant en klare) 
volgens de aanwijzingen op de verpakking en schenk deze over de lauwe groenten en 
ei. Bestrooi het geheel met paar grof gehakte pinda's (en eventueel met gebakken 
uitjes) en serveer de witte rijst er apart bij. 
 
 
Extra: een schaaltje popcorn en een glas wijn 
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April Challenge 
 
 
Zondag 4 april  
 
 

 
 


