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Waarom geef ik jou dit handboek?
Buikvet is gevaarlijk en hardnekkig. Nu wil ik je niet direct bang maken maar het is 
wel verstandig om hierbij stil te staan. Gelukkig kun je er op een simpele manier wat 
aan doen.

Om de vetverbranding in je buik ‘aan’ te zetten, moet je enkele slimme trucs 
toepassen. Ik vertel je graag hoe je dat doet - zonder te hoeven sporten!

Zojuist heb je de keuze gemaakt om met het 30 Dagen Menu aan de slag te gaan. En 
dat is stap 1.



Buikvetverbranding activeren
De reden dat je aankomt of afvalt wordt voor 80% bepaald door voeding en 20% 
door sport en beweging.

Als je buikvet wilt verliezen is de juiste voeding cruciaal. Bewegen en sporten mag 
ook maar is niet verplicht. 

De belangrijkste stap die je kunt zetten om je vetverbranding te versnellen is door 

koolhydraatarm te eten.

Een koolhydraatarm dieet is namelijk zeer effectief tegen overtollig buikvet.



Laat ik je eerst vertellen wat je beter niet kunt eten. Het is belangrijk om je 
gewoontes te stoppen zodat je geen geraffineerde suikers binnen krijgt.

Vermijd onderstaande producten als je wilt voorkomen dat je buikvet aanmaakt:

- Witte rijst - IJs
- Witte pasta - Witbrood
- Gebak - Muesli
- Koek - Ontbijtkoek
- Frisdrank - Yoghurtdrink
- Snoep - Chips

Het betekent uiteraard niet dat je nooit meer bovenstaande voeding mag eten. 
Daarnaast worden er ook steeds beter voedingsmiddelen gemaakt die veel minder 
koolhydraten bevatten.



Voeding waarmee je buikvet verbrandt
Buikvet verbranden doe je door groenten, vetten en eiwitten te eten. Je verbrand 
niet alleen laag-zittend buikvet, ook hoog-zittend buikvet wordt veel sneller 
verbrand.

De menu’s uit het 30 Dagen Boek bevatten 6 eetmomenten. Deze eetmomenten 
bestaan uit de juiste voedingsmiddelen zodat je snel en eenvoudig buikvet verbrand.

Niet alleen verbrand je buikvet, ook krijg je een mooiere huid en bruis je van de 
energie.



4 tips die direct helpen!
1. Voldoende slaap

Slaaptekort zorgt ervoor dat je makkelijker buikvet aanmaakt. 8 uur slaap per nacht 
is al voldoende.

Ook herstelt je lichaam veel sneller waardoor je beter kunt omgaan met stressvolle 
situaties.

Ieder lichaam is anders. Zo hebben sommige mensen baat bij minimaal 6 uur slaap 
per nacht. Onder de 6 uur is af te raden en luister vooral naar je lichaam.



2. Minder stress

Stress is absoluut niet goed voor je. De meeste mensen gaan door stress eten en dat 
wil je natuurlijk voorkomen.

Door regelmatig te ontspannen is je lichaam veel beter in staat om vet te 
verbranden.

Tijdens ontspanning daalt namelijk de eetlust.



3. Vermijd alcohol

Mensen die alcohol drinken hebben een veel hoger risico op buikvet. Ook breekt 
alcohol spiermassa af.

Wil je toch drinken, hou het dan echt bij 1 glaasje. Maak er een moment van zodat je 
er extra van kunt genieten en voldoende hebt aan 1 alcoholisch drankje!



4. Gebruik de boodschappenlijstjes

In het 30 Dagen Menu vind je na het laatste dagmenu de boodschappenlijstjes. 
Wanneer je je hier aan houdt bij het boodschappen doen, haal je geen onnodige 
(vaak ongezonde) voeding in huis.

Dit verkleint de kans dat je gaat snacken. Gebruik daarom de boodschappenlijstjes 
zodat je de dagmenu’s uit het boek perfect kunt volgen.



Klaar voor de start?!
Je bent nu op een eenvoudige manier te weten gekomen, hoe je sneller buikvet kunt 
verliezen.

Om je niet te overspoelen met informatie, heb ik dit zo luchtig mogelijk gehouden. 
Het belangrijkste is namelijk dat je met het 30 Dagen Menu aan de slag gaat.

Ik heb namelijk met alles al rekening gehouden waardoor je zelf niets meer hoeft uit 

te zoeken.

Ik wens je succes en heel veel plezier met de menu’s uit het boek. Als je vragen hebt, 
stuur dan een bericht naar support@bgreat.nl

Groetjes Timo
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