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Juni Strakke Buik Menu 
 
 
 
Maandag 27 juni 
   
 
Bij opstaan 
2 glazen water van 250 ml 
 
Ontbijt 
1 schaaltje/bakje magere kwark of Griekse yoghurt met stukjes verse ananas en een 
snufje kaneel 
 
 
Lunch 
Scrambled egg met ui, appel en tomaat 
Fruit een klein gesneden uitje in beetje olijfolie, voeg er kleine stukjes appel bij en 
kleine stukjes tomaat. Klop 2 eieren in een kom los en voeg toe. Rul het ei en 
ui/appel/tomaat door elkaar, met zout en peper. Eventueel op een volkoren boterham. 
 
 
Tussendoor 
Snoepgroente of een bakje rauwkost 
 
 
Avondeten 
Salade van botersla met bietjes, Hollandse (nieuwe) haring, ui en augurk 
Doe in een kom: 2 haringen (in stukjes), 200 gram gekookte bietjes(afgekoeld, in 
blokjes), een fijngesneden kleine ui en 2 augurken (in blokjes) en meng door elkaar. 
Maak een dressing van 1 eetlepel (appel)azijn, 2 eetlepels yoghurtmayonaise en 1 
eetlepel water en voeg dit toe aan de salade. Leg op een bord 50 gram botersla en leg 
hierop het haring/bieten mengsel. Breng op smaak met versgemalen peper. 
Bak er eventueel 4 krieltjes bij. 
 
 
Extra: een stukje pure chocolade (85%)  
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Juni Strakke Buik Menu 
 
 
Dinsdag 28 juni 
   
 
Bij opstaan 
2 glazen water van 250 ml 
 
Ontbijt 
1 schaaltje/bakje magere kwark of Griekse yoghurt met stukjes verse ananas en een 
snufje kaneel 
 
 
Lunch 
Wrap met gerookte zalm  
Smeer 1 volkoren tortilla wrap in met 1 eetlepel roomkaas. Beleg de wrap verder met 
50 gram gerookte zalm, 1/2 eetlepel kappertjes en 25 gram rucola. Rol de wrap op en 
snijd in stukjes. 
 
 
Tussendoor 
10 amandelen 
 
 
Avondeten 
Witte en rode koolsalade met (of zonder) kipfilet 
Bak een kipfilet in een beetje olijfolie en zout/peper. 
Meng in een kom 2 handen gesneden witte kool en 2 handen gesneden rode kool, 1 
geraspte wortel, een eetlepel granaatappelpitjes, eetlepel rozijnen, een eetlepel verse 
koriander, een theelepel chilivlokken en een gesnipperde rode ui.  
Maak een dressing van 2 eetlepels yoghurt mayonaise, 2 eetlepels crème fraîche, 1 
eetlepel limoen/citroensap en zout/peper. Meng de dressing door het koolmengsel en 
garneer op je bord met extra koriander en 8 (geroosterde, gehakte) cashewnoten.  
 
 
Extra: een stukje pure chocolade (85%)  
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Juni Strakke Buik Menu 
 
 
Woensdag 29 juni 
   
 
Bij opstaan 
2 glazen water van 250 ml 
 
Ontbijt 
1 schaaltje/bakje magere kwark of Griekse yoghurt met stukjes verse ananas en een 
snufje kaneel 
 
 
Lunch 
Tosti “Caprese” 
Beleg 2 volkoren boterhammen met dungesneden mozzarella, tomaat en  
2 blaadjes basilicum (gesneden). Leg de boterhammen op elkaar en bak in tosti ijzer, 
anti aanbak pan of in de oven. 
 
Tussendoor 
2 rijstwafels met humus 
 
Avondeten 
Bloemkool-kikkererwtensalade 
Snijd een aantal roosjes (een bord vol) van de bloemkool af en kook 3 minuten en 
laat goed uitlekken. Verhit een beetje olijfolie in een pan, met een theelepel kurkuma. 
Voeg de bloemkoolroosjes toe. Bak 3 minuten, al omscheppend. Of gebruik 
bloemkoolrijst en roerbak 2 minuten met een klein beetje olijfolie en een theelepel 
kurkuma) 
Neem de pan van het vuur en schep 20 gram (blanke) rozijnen erdoor. 
Snijd een ½ rode peper in kleine stukjes, snijd een paar takjes koriander (naar 
smaak) klein en spoel (een half blikje of een heel blikje van 200 gram, en maak meer 
voor de volgende dag) kikkererwten onder koud stromend water. Laat uitlekken. Meng 
de rode peper met de helft van de koriander en met 1 eetlepel olijfolie, 2 eetlepels 
Griekse yoghurt, 1 eetlepel yoghurt mayonaise, een theelepel (appel) azijn, een 
snufje kerrie en 1 eetlepel water tot een dressing. Schep de kikkererwten erdoor. 
Verdeel de bloemkool over je bord en leg hier overheen een hand vol verse spinazie 
en de kikkererwten. Bestrooi met de rest van de koriander. 
Natuurlijk kun je vlees/vis of kip toevoegen aan deze maaltijd, als je niet vegetarisch 
wilt eten. 
 
 
Extra: een stukje pure chocolade (85%)                                       
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Juni Strakke Buik Menu 
 
 
Donderdag 30 juni 
   
 
Bij opstaan 
2 glazen water van 250 ml 
 
Ontbijt 
1 schaaltje/bakje magere kwark of Griekse yoghurt met stukjes verse ananas en een 
snufje kaneel 
 
Lunch 
2 volkoren crackers of geroosterde volkoren boterhammen met haring of makreel 
 
 
Tussendoor 
10 cashewnoten 
 
Avondeten 
Courgette Salade 
Bak 4 krieltjes in een beetje olijfolie en snijd doormidden. 
Maak een salade van een halve courgette (met een dunschiller of kaasschaaf in 
linten), een handje rucola sla, 50 gram gekookte garnalen (of 75 gram stukjes 
gebakken/gegrilde kalkoen), een eetlepel (droog geroosterde) pijnboompitten en een 
eetlepel bieslook. Voeg de aardappelen toe. Maak een dressing van 2 eetlepels 
olijfolie, 1 eetlepel yoghurt mayonaise, 1 eetlepel balsamico azijn en zout/peper en 
besprenkel de salade.  
 
 
Extra: een stukje pure chocolade (85%) 
 
 
 
 
 
  


