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Afslank Menu Strakke Buik Challenge 
5 daagse 
 
Maandag 28 maart 
 
 
Bij opstaan 
2 glazen water 
 
Ontbijt 
Een bakje Griekse yoghurt met 2 eetlepels muesli, een eetlepel gebroken lijnzaad, 1 
appel in stukjes, snufje kaneel en 3 walnoten  
 
Lunch 
Snelle groentesoep: 
Fruit in een klein beetje olijfolie een gesnipperde ui en een beetje knoflook. Voeg 200 
gram gemengde soepgroente toe, ½ halve stengel bleekselderij (klein gesneden) en 
500 ml gekookt water met 1 groentebouillonblokje. Breng op smaak met zout, verse 
peterselie en versgemalen zwarte peper. Eet de soep met een volkoren boterham. 
   
Tussendoor 
20 pistachenoten 
 
Tussendoor 
Kurkuma thee met een theelepel kurkuma, 1⁄2 theelepel zwarte peper, een klein 
stukje verse gember (1/4 duim) en gekookt water (met eventueel groene thee). Gem-
ber niet eten, deze is “om te laten intrekken” en kun je meerdere keren gebruiken.  
 
Avondeten  
Spaghetti con funghi  
Snipper 1 kleine rode ui en 1 teen knoflook fijn. Veeg 20 champignons of  
gemengde paddenstoelen schoon en snijd deze in plakjes. Kook 70 gram  
volkoren spaghetti volgens de beschrijving op de verpakking. Voeg aan het  
kookwater 1 champignon bouillonblokje toe. Verhit 1 eetlepel olijfolie in een  
hapjespan/wok en bak de ui en knoflook glazig. Voeg de paddenstoelen toe en laat 
even bakken toe deze gaar zijn. Roer door dit mengsel 2 eetlepels crème fraîche en  
3 eetlepels champignonbouillon (haal uit de pasta pan), tot het een saus wordt. Breng 
op smaak met versgemalen zwarte peper. Giet de pasta af en voeg dit toe aan de 
champignonsaus. Leg een handje rucola sla op een bord, schep de spaghetti met saus 
erover en garneer met een eetlepel Parmezaanse kaas, versgemalen zwarte peper en 
verse peterselie. 
 
Extra: stukje pure chocolade van 85% 
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Afslank Menu Strakke Buik Challenge 
5 daagse 
 
 
Dinsdag 29 maart 
 
Bij opstaan 
2 glazen water 
 
Ontbijt                                                                                                                     
Een bakje Griekse yoghurt met 2 eetlepels muesli, een eetlepel gebroken lijnzaad, 1 
appel in stukjes, snufje kaneel en 3 walnoten  
 
 
Lunch  
3 rijstwafels met rucola, zalm en hüttenkäse  
Meng 50 gram gerookte zalmsnippers met 50 gram hüttenkäse, ½ theelepel mosterd, 
½ theelepel honing en wat geknipte bieslook door elkaar en doe dit op de rijstwafels 
met een beetje rucola sla (erover of eronder). 
                                                                                                                 
Tussendoor 
20 pistachenoten 
 
Tussendoor 
Kurkuma thee met een theelepel kurkuma, 1⁄2 theelepel zwarte peper, een klein 
stukje verse gember (1/4 duim) en gekookt water (met eventueel groene thee).  
Gember niet eten, deze is “om te laten intrekken” en kun je meerdere keren gebrui-
ken.  
 
Avondeten 
Sesamkip met noedels en Chinese kool                                                                                
Maak een marinade van 1 eetlepel sojasaus en 1 eetlepel olijfolie, 1 teentje knoflook, 
1 theelepel chilisaus en een eetlepel sesamzaad.                                                    
Snijd een kipfilet in reepjes en marineer. Bereid 70 gram eiernoedels volgens aanwij-
zing op de verpakking. Bak de kipreepjes gaar en bruin en haal uit de pan.              
Doe een gesneden lente uitje, een halve duim verse (heel) kleingesneden gember en 
een halve rode peper (fijngesneden) in de pan. Roerbak 2 minuten. Voeg ¼ Chinese 
kool toe (of maak meer, ook voor morgen of voor meerdere personen) en roerbak tot 
de kool beetgaar wordt. Voeg de kipreepjes en noedels toe. Roer door elkaar en laat 
nog 1 minuut bakken. 

 
Extra: een stukje pure chocolade van 85% 
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Afslank Menu Strakke Buik Challenge 
5 daagse 
 
Woensdag 30 maart 
 
Bij opstaan 
2 glazen water 
 
Ontbijt 
Een bakje Griekse yoghurt met 2 eetlepels muesli, een eetlepel gebroken lijnzaad, 1 
appel in stukjes, snufje kaneel en 3 walnoten  
 
 
Lunch  
2 geroosterde volkoren boterhammen met avocado en peper en zout                                                                                                       
 
Tussendoor 
Snoepgroente of een bakje rauwkost 
 
Tussendoor 
Kurkuma thee met een theelepel kurkuma, 1⁄2 theelepel zwarte peper, een klein 
stukje verse gember (1/4 duim) en gekookt water (met eventueel groene thee).  
Gember niet eten, deze is “om te laten intrekken” en kun je meerdere keren gebrui-
ken.  
 
Avondeten  
Stukje vlees, kip of vis met spinazie quinoa 
Bak (of gril) het vlees/kip of vis in beetje olijfolie met zout/peper. 
Maak 50 gram quinoa volgens aanwijzing op de verpakking. Kook een ei. 
Wok beetgaar 200 gram verse spinazie en voeg al roerend toe (nog 2 minuten) het 
sap van een halve limoen, een snufje zeezout, een beetje knoflook naar smaak, een 
geprakt ei en de quinoa. 
 
 
Extra: stukje pure chocolade van 85% 
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Afslank Menu Strakke Buik Challenge 
5 daagse 
 

Donderdag 31 maart 
 
Bij opstaan 
2 glazen water 
 
 
Ontbijt 
Een bakje Griekse yoghurt met 2 eetlepels muesli, een eetlepel gebroken lijnzaad, 1 
appel in stukjes, snufje kaneel en 3 walnoten  
 
 
Lunch                                                                                                                         
2 roereieren met 1 kleine gesnipperde ui, 3 tomaten (plakjes) en 10 champignons (in 
plakjes)                                                                                                     
 
Tussendoor 
Kurkuma thee met een theelepel kurkuma, 1⁄2 theelepel zwarte peper, een klein 
stukje verse gember (1/4 duim) en gekookt water (met eventueel groene thee).  
Gember niet eten, deze is “om te laten intrekken” en kun je meerdere keren gebrui-
ken.  
 
 
Avondeten 
Vegetarische rijstgerecht met venkel 
Kook 60 gram rijst volgens aanwijzing op de verpakking. Snijd een kleine venkelknol 
in partjes/plakjes, bestrijk met olijfolie en gril ze bruin in de oven (of in een grillpan), 
ongeveer 15 minuten op 180 graden. Meng de rijst met de venkel, een handje zwarte 
olijven, 1 fijngesneden sjalotje, een paar radijsjes (in plakjes) en een eetlepel peter-
selie. Garneer met een paar (geroosterde) cashewnoten en het sap van een halve  
sinaasappel. 
 
 
Extra: een stukje pure chocolade van 85% 
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Afslank Menu Strakke Buik Challenge 
5 daagse 
 
Vrijdag 1 april 
  
Bij opstaan 
2 glazen water 
 
Ontbijt  
Een bakje Griekse yoghurt met 2 eetlepels muesli, een eetlepel gebroken lijnzaad, 1 
appel in stukjes, snufje kaneel en 3 walnoten  
                                                                                               
 
Lunch  
Uiensoep (4 personen/porties of ook voor in het weekend) 
Snijd 4 uien in dunne ringen. Verhit 2 eetlepels olijfolie in een diepe pan/soeppan. Bak 
de uien goudgeel en schep ze af en toe even om tot ze zacht zijn. Doe er ongeveer 6 
dl water bij met 1 groentebouillonblokje en breng alles aan de kook. Steek 2 kruidna-
gels in 2 blaadjes laurier en voeg dit toe aan de bouillon. Laat alles circa 15 minuten 
zachtjes doorkoken. Breng de soep op smaak met een beetje nootmuskaat en een 
beetje versgemalen peper en bestrooi bij opdienen eventueel een beetje geraspte 
kaas over de soep. 
 
Tussendoor 
2 rijstwafels met hüttenkäse en plakjes tomaat 
 
Tussendoor 
Kurkuma thee met een theelepel kurkuma, 1⁄2 theelepel zwarte peper, een klein 
stukje verse gember (1/4 duim) en gekookt water (met eventueel groene thee).  
Gember niet eten, deze is “om te laten intrekken” en kun je meerdere keren gebrui-
ken.  
 
Avondeten  
Asperges, met gekookte aardappel, ei en ham 
Kook 4 geschilde asperges en 3 aardappelen met een beetje zout. Kook 1 ei. 
Snijd 100 gram beenham in reepjes.  
Prak de aardappelen fijn. Laat een klein beetje roomboter smelten. Prak je ei fijn.  
Leg de asperges op je bord, daarnaast de geprakte aardappelen, daarnaast je ge-
prakte ei en daar weer naast de reepjes ham. Besprenkel de asperges en aardappelen 
met een beetje roomboter jus. 
 
Extra: stukje pure chocolade van 85%                                                                         
 


