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Juni Strakke Buik Challenge 
 
 
Maandag 14 juni 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
 
Ontbijt 
150 gram Griekse yoghurt of kwark met aardbeien of blauwe bessen 
 
 
Lunch 
Rosbiefsalade 
Leg op een bedje van rucola sla (met beetje olijfolie erover en 1 theelepel balsamico-
azijn) 5 plakjes rosbief en daaroverheen 6 zure uitjes en kleingesneden stukjes au-
gurk of een Broodje “ei gezond”. 
Kook een hardgekookt ei en snijd daarna in plakjes. Beleg een spelt/volkoren boter-
ham met beetje veldsla, schijfjes radijs, schijfjes komkommer en de plakjes hardge-
kookt ei. Breng op smaak met peper en zout.  
 
 
Avondeten 
Groene pasta 
Kook 70 gram volkoren penne volgens de aanwijzingen op de verpakking en giet af. 
Snipper 1 ui en snijd de uiteindes van 100 gram sperziebonen en snijd ze doormid-
den. Snijd 100 gram (gerookte of gebakken) zalm in stukjes. 
Kook in de pan met water de sperziebonen in 4 minuten beetgaar. Giet af. Verhit 1 
eetlepel olijfolie in een koekenpan en fruit de ui 1 minuut. Voeg nu 2 handen verse 
spinazie, verhit tot de spinazie geslonken is. Zet het vuur laag. Voeg de sperziebonen 
en 2 eetlepels roomkaas (boursin light bijvoorbeeld) aan de spinazie toe en meng 
goed. Roer vervolgens de stukjes zalm en de penne erdoor. Breng op smaak met pe-
per en zout. Garneer op je bord met een handje (droog gebakken) pijnboompitten.  
                                                                                                              

Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Juni Strakke Buik Challenge 
 
 
Dinsdag 15 juni 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
 
Ontbijt 
Een bakje kwark met stukjes appel, 3 walnoten, een eetlepel (ongezoete) muesli, een 
eetlepel gebroken lijnzaad en een snufje kaneel 
 
 
Lunch 
2 volkoren boterhammen met aardbeien of met 30 plus kaas of met rosbief 
 
 
Avondeten 
Kipfilet/tartaar of biefstuk met salade van geroosterde peer en geitenkaas 
Bak de kipfilet of vlees in beetje olijfolie. 
Maak een dressing van 1 eetlepel olijfolie, 1 eetlepel citroensap, 1 theelepel honing, 1 
theelepel mosterd en zout/peper. 
Snijd 1 peer met schil horizontaal in dikke plakken. Besprenkel met wat citroensap. 
Bak de peerplakken in klein beetje olijfolie in 3 minuten rondom bruin. Bedruppel de 
peer met beetje honing en laat zachtjes karamelliseren, draai af en toe voorzichtig 
om. Leg 2 handen sla (rucola/veldsla) op je bord en verdeel de peer erover. Brokkel 
50 gram verse zachte geitenkaas erover en de dressing. Bestrooi met een eetlepel 
zonnebloempitten en pompoenpitten.  
 
                                                                                                                    

Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 

 

Eet niet meer na 20.00 uur en start met Intermittent Fasting 
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Juni Strakke Buik Challenge 
 
 
Woensdag 16 juni 
 
Bij opstaan  
2 glazen water  
 
 
In de ochtend 
Vasten tot 11.00 uur of 12.00 uur. Is deze periode te lang, eet dan 2 stuks fruit. 
 
 
Lunch 
Omelet met paddenstoelen 
Verhit in een klein beetje olijfolie 50 gram paddenstoelen (champignons). 
Klop intussen 2 eieren, 2 eetlepels zure room en 2 eetlepels Parmezaanse kaas door 
elkaar. Doe dit mengsel bij de paddenstoelen en laat 8 minuten zachtjes doorbakken. 
Strooi verse peterselie eroverheen en zout/versgemalen zwarte peper.  
 
 
Tussendoor 
10 amandelen of 2 rijstwafels (of 2 volkoren crackers) met avocado of hüttenkäse en 
plakjes tomaat met zout/peper 
Bakje rauwkost of snoepgroente 
 
 
Avondeten 
Vlees of witvis met een salade van hüttenkäse, doperwten & komkommer 
Bak een stukje vlees of vis en maak een salade van een handje rucola sla en een 
handje waterkers, 100 gram gestoomde/gekookte (beetgaar- uit diepvries) doperw-
ten, een halve komkommer (in dobbelsteentjes), 2 eetlepels hüttenkäse en 1 lente ui 
(in ringetjes). Maak een dressing van 2 eetlepels olijfolie, 1 eetlepel appelazijn en 
snufje zout/versgemalen zwarte peper. 
 
 
 
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 

Eet niet meer na 20.00 uur en start met Intermittent Fasting 
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Juni Strakke Buik Challenge 
 
 
Donderdag 17 juni 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
In de ochtend 
Vasten tot 11.00 uur of 12.00 uur. Is deze periode te lang, eet dan 2 stuks fruit. 
 
 
Lunch 
1 volkoren boterham met handje sla, kipfilet en honingmosterd en 1 (geroosterde) 
volkoren boterham met forel en mierikswortel 
 
 
Tussendoor 
2 rijstwafels met plakjes humus 
 
  
Avondeten 
Caesar salade met bacon, gerookte kipfilet en pijnboompitten 
Kook 2 eieren. Meng in een kom 2 eetlepels yoghurt mayonaise, 1 eetlepel mosterd, 1 
eetlepel warm water, zout/peper en 1 teentje (geperste) knoflook. Verhit een beetje 
olijfolie en bak 50 gram bacon knapperig. Laat uitlekken op keukenpapier en verdeel 
in stukjes. Snijd 100 gram gerookte kipfilet in stukjes. Leg 2 handen Romaine sla op 
je bord.  
Kook in 4 minuten een handje haricot verts beetgaar en voeg toe aan de sla. Verdeel 
de dressing eroverheen. 
Snijd de eieren in de lengte doormidden en voeg toe aan de salade. Verdeel de bacon 
erover. Bestrooi met een eetlepel pijnboompitten (droog in koekenpan gebakken). 
 
                                                                                                                                                                           
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Juni Strakke Buik Challenge 
 
Vrijdag 18 juni 
  
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
Ontbijt 
Een bakje kwark met stukjes appel, 3 walnoten, een eetlepel (ongezoete) muesli, een 
eetlepel gebroken lijnzaad en een snufje kaneel 
 
Lunch 
Gevulde tomaat met roerei & gerookte zalm 
Snijd de bovenkant van de twee vleestomaten eraf en hol de tomaat uit, doe deze in 
een voorverwarmde oven op 180 graden. Snijd het vruchtvlees klein, snijd 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 een beetje verse bieslook.  
 
 
Avondeten 
Stukje vlees, vis of kip met zoete aardappelsalade en peultjes. 
Schil 1 grote zoete aardappel en snijd in blokjes. Kook de zoete aardappel in ongeveer 
10 minuten gaar. Giet de aardappel af en laat afkoelen. Kook 100 gram peultjes onge-
veer 5 minuten en giet af. Snijd 1 teentje knoflook en 1 bosui fijn, 4 cherrytomaatjes 
door de helft en 50 gram witte kaas (of geitenkaas) in blokjes. 
Verdeel 2 handen veldsla op je bord en verdeel hierover de zoete aardappel, peultjes, 
knoflook, bosui en kaas. Bestrooi de salades met een eetlepel zonnebloem- en pom-
poenpitten, besprenkel met olijfolie en balsamicoazijn en breng op smaak met wat 
zout/peper.  
 
                                                                                                                                                                         
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 
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Juni Strakke Buik Challenge 
 
 
Zaterdag 19 juni   
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
 
Ontbijt 
Chocolade Spinazie Shake  
Doe 100ml water in een blender (of gebruik een staafmixer). Voeg een hand verse 
spinazie, een eetlepel lijnzaad en een eetlepel pompoenpitten toe. Laat het geheel on-
geveer 1 minuut mixen. Voeg daarna 1 theelepel cacaopoeder en een flinke scheut 
lijnzaadolie en 1 banaan (in stukken) toe. Laat het geheel ongeveer 30 seconden 
mixen. Voeg indien nodig extra water toe om de smoothie makkelijker drinkbaar te 
maken.  
 
 
Lunch 
Brood met haring en/of met een stukje makreel en peper 
 
 
Avondeten 
(Stukje vlees, kip of vis naar keuze of BBQ met) met witlof salade                      
Bak een stukje vlees, kip of vis.                                                                                                              
Snijd de onderkant een stronk witlof. Halveer in de lengte en snijd in reepjes. Doe in 
een schaal. Snijd een plak verse ananas in stukken en voeg bij de witlof. Pel een man-
darijn en verdeel in partjes. Snijd een appel en 2 kleine augurken in stukjes. Voeg al-
les en een eetlepel zilveruitjes toe aan de witlof.                                                                                          
Gebruik wat vocht van de zilveruitjes met 3 eetlepels yoghurt mayonaise en roer tot 
een dressing. Breng op smaak met peper en zout. 

 
 
Extra: een glaasje wijn en een bakje popcorn of olijven 
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Juni Strakke Buik Challenge 
 
 
Zondag 20 juni 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water  
 
Ontbijt 
Roerei van 2 eieren, gesnipperde halve ui, 2 klein gesneden tomaten en een in hele 
kleine stukjes gesneden appel (zonder schil) 
 
 
Lunch 
Tomatenroomsoep (4 personen of voor meerdere dagen, voeg de kokosroom 
dan later apart toe) 
Verwarm de oven op 180 graden 
Doe 4 tomaten en 2 tenen knoflook (fijngehakt) in een ovenschaal en rooster ze 15-
20 minuten op 180 graden. Roerbak ondertussen in 1 eetlepel olijfolie 1 fijngehakte 
rode ui en 1 teen knoflook (fijngehakt). Laat de tomaten iets afkoelen en snijd deze in 
8-en en doe ze ook in de pan bij de ui. Roer 1 rode paprika (in stukjes) en 1 theelepel 
rode pepervlokken erdoor. Voeg 600 ml water toe, doe de deksel op de pan en laat 20 
minuten sudderen. Pureer (eventueel) en roer 60 ml kokosmelk erdoor, doe de deksel 
erop en laat nog 10 minuten sudderen. Eet er eventueel een geroosterde volkoren bo-
terham bij met kruidenkaas. 
 
Tussendoor 
Handje amandelen 
 
Avondeten 
Pittige pennesalade met tonijn  
Kook 70 gram penne volgens aanwijzing op de verpakking beetgaar.  
Maak 1 avocado’s schoon en snijd in stukjes en besprenkel deze met een beetje li-
moensap. Voeg 1 eetlepel zure room met 1 eetlepel yoghurtmayonaise en ½  rode pe-
per (fijngehakt, zonder pitjes) bij de avocado. Verdun eventueel met 1 eetlepel water. 
Giet de pasta af en spoel deze onder stromend water koud en laat goed uitlekken. 
Schep de avocado roomdressing, eeen ½  rode ui (in ringen), 4 cherrytomaatjes (ge-
halveerd) en 1 blikje tonijn (in water, uitgelekt) door de pasta. Breng op smaak met 
zout en peper. Bestrooi met 3 gehakte walnoten en 1 eetlepel bieslook (fijngehakt).  
 
 
Extra: stukje pure chocolade (85% cacao) 


