
Smoothie e-book
Genieten van smoothies is een lekkere en gezonde manier om meer
groenten te eten. Je zorgt voor veel extra vitaminen en mineralen.
En als je ze goed samenstelt kunnen ze een maaltijd vervangen.
Ze dragen bij aan een gezonde bloedsuikerspiegel, een goede
bloeddruk en een gezond gewicht.

Ga lekker aan de slag door bijvoorbeeld een week lang je ontbijt te
vervangen door de smoothies uit dit e-book. Zie ook de handige
boodschappenlijst.

Op deze manier ben je eigenlijk bezig met een milde detox kuur.
Je zou dit eventueel met een aantal eenvoudige dingen kunnen
uitbreiden voor een volwaardige detox die je gewoon thuis kunt
doen. Lees er meer over op:

http://www.gezondezaken.nl/detox-21-daagse-kuur/

Met de spelregels op de volgende pagina krijg je vast en zeker de
smaak te pakken om zelf de lekkerste en gezondste combinaties
samen te stellen.

Veel succes & laat je me weten wat het jou oplevert?

zorg goed voor jezelf!

Lieneke

http://www.gezondezaken.nl/detox-21-daagse-kuur/


Spelregels

• Bladgroente zoals spinazie,
boerenkool, andijvie, paksoi,
rucola, postelein, raapstelen,
witlof,  bleekselderij, snijbiet,
Chinese kool, sla.

• Rode bieten (gekookt)

• Radijs, venkel

• Courgette, komkommer

• Je kiest voor zuur fruit omdat
dit je bloedsuikerspiegel niet te
veel beïnvloed als zoet fruit

• Bessen, kiwi, bramen, grape-
fruit, citroen, groene appel, ko-
kosnoot.  (Banaan hoort eigenlijk
niet in dit rijtje thuis, maar is toch
wel heel fijn in een smoothie)

• Avocado

• Eetlepel lijnzaadolie

• Handje noten

• Eventueel verse gember, kaneel,
citroen melisse, munt, basilicum,
peterselie, koriander of een ander
kruid.

• Water

• Thee (bijvoorbeeld venkelthee)

• Plantaardige melk
(haver-, amandel-, of rijstemelk)

Om zelf lekkere en gezonde smoothie combinaties te maken kies je
uit elk van onderstaande subgroep één of meerdere ingrediënten
naar jouw smaak.



De boodschappen
• 2 bieten (eventueel gekookt)

• 2 witlof,

• 2 venkel

• 1 courgette

• 2 stengels bleekselderij
(eventueel extra om je smoothie
mee op te lepelen)

• 100 gram boerenkool

• 200 gram spinazie

• 100 gram snijbiet (óf extra
spinazie)

• 5 radijsjes

• 1 avocado

• 300 gram blauwe bessen
(uit de diepvries mag ook)

• 5 bananen

• 1 peer

• 1 kiwi

• 3 citroenen of citroensap

• klein stukje gember wortel

• venkelthee

• kaneel

• lijnzaad olie

• 2 liter plantaardige melk
zoals haver- amandel- of
rijstemelk (te vinden bij de
houdbare melk in de super-
markt)



Groen als gras

• 2 grote handen boerenkool

• 1 á 2 bananen

• 2 handen bessen (80 á 100 gram)

• 250 ml. plantaardige melk

• 1 eetl. citroensap

• 1 eetl. lijnzaadolie

Blend alle ingrediënten in een blender tot een romige massa

Boerenkool is een echt superfood en zit boordevol vitaminen en
mineralen. Goed idee om de combinatie van stamppot en boeren-
kool los te laten en het ook gewoon in je smoothie te doen. Er is

geen andere plant waar zoveel vitamine K in zit. Goed tegen
botontkalking en cognitieve veroudering.



Avocado smoothie

• 1 avocado

• ½ komkommer

• 1 peer

• 200 / 250 ml. plantaardige melk

• 1 eetl. citroensap

• snufje kaneel

Blend alle ingrediënten in een blender tot een romige massa

 Deze heerlijk romige smoothie bevat gezonde vetten uit de avocado.
Dat zorgt ervoor dat je langer verzadigd blijft en helpt je dus ook om
gezond op gewicht te komen of te blijven. Daarnaast bevat avocado

ook veel magnesium, vitamine E en vezels.



Witlof-venkel smoothie

• 10 cm courgette

• 10 cm komkommer

• 1 witlof

• 1/2 venkel

• 250 ml. plantaardige melk

• 1 eetl. citroensap

• 1 eetl. lijnzaadolie

Blend alle ingrediënten in een blender tot een romige massa

Venkel is een heerlijk zoete groente met een lichte anijs smaak die je
smoothie wat zoeter kan maken zonder toevoeging van suikers of te
veel fruit. Venkel verwarmt je van binnenuit en brengt je darmen tot

rust.



• 1/3 komkommer

• 2 bleekselderij stengels

• 1 grote hand veldsla of spinazie

• 1 kiwi

• 200 ml. plantaardige melk

• 1 eetl. lijnzaadolie

Blend alle ingrediënten in een blender tot een romige massa

Bleekselderij en komkommer zijn een mooie combinatie in deze
frisse, slanke en reinigende smoothie. Van bleekselderij voer je vocht
af en ga je extra plassen. Verder bevat het veel vitamine K wat goed is
voor je immuunstelsel en botten. Ook de blaadjes van de bleekselderij
kunnen prima in de smoothie. De stengels kun je ook voor je volgende

smoothie als eetbare lepel te gebruiken
detox smoothie



• 2 bieten (gekookt)

• 1 grote hand  blauwe bessen

• 1/2 courgette

• 250 ml. plantaardige melk

• 1 eetl. citroensap

• 1 eetl. lijnzaadolie

Blend alle ingrediënten in een blender tot een romige massa

Een rode smoothie zoals deze per dag kan je hoge bloeddruk in
goede banen leiden. Bieten zijn rijk aan nitraat, wat omgezet kan
worden in stikstofmonoxide. Dat zorgt ervoor dat je bloedvaten

verwijden en je bloeddruk daalt.Roze smoothie



Spinazie smoothie

• 2 grote handen spinazie (50 á 80 gram)

• ½ venkel

• 5 radijsjes

• 1 banaan

• 300 ml. plantaardige melk

• 1 eetl. citroensap of snufje kaneel

Blend alle ingrediënten in een blender tot een romige massa

Spinazie barst van de vitaminen en mineralen. Ook het amino-
zuur tryptofaan. Dat speelt een belangrijke rol bij een gezonde
nachtrust en een goede stemming. Een tekort aan tryptofaan

kan ervoor zorgen dat je heftige zoet ‘cravings’ ervaart.



witte smoothie
• 1 witlof

• ½ venkel

• 1 banaan

• 250 ml. plantaardige melk

• 1 snuf kaneel

Blend alle ingrediënten in een blender tot een romige massa

Veel mensen houden niet van witlof vanwege de bittere smaak. Maar
juist de smaak van deze bitterstoffen uit de witlof maken hem zo ge-
zond. Ze bevorderen je spijsvertering en ondersteunen je lever. Maak

je geen zorgen deze smoothie smaakt niet bitter, dus een mooie
manier om meer van deze bitterstoffen binnen te krijgen.



Boerenkool smoothie

• 2 handen bessen (100 gram)

• 2 handen snijbiet (100 gram)

(óf spinazie)

• 1 banaan

• 300 ml. venkelthee

 • 100 ml plantaardige melk

  • 1 klein stukje gember

Blend alle ingrediënten in een blender tot een romige massa

Zijn smoothies iets te ‘koud’ voor je? Maak ze dan verwarmend door er
warme thee aan toe te voegen. Bijvoorbeeld venkelthee, dat is verwar-
mend en lekker zoet. Of een stukje gember en een snuf kaneel. Beide

zijn ook erg verwarmend, van binnenuit!

verwarmende smoothie



Delen = leuk
Kinderen zijn vaak dol op smoothies.

Het is leuk om ze samen te maken en te proeven.

Dus voor alle kinderen, kleinkinderen, neefjes, nichtjes,
buurjongens & buurmeisjes.

Start met een extra banaan erin of wat aardbeien of iets wat ze
zeker lekker vinden én een klein beetje groenten. Daarna kun

je langzaam aan steeds meer groenten toevoegen. Hoewel
bietjes en venkel zoet van zichzelf zijn prima om al direct toe te

voegen.

De perfecte manier om kinderen (of andere huisgenoten ;-)
op eenvoudige en lekkere manier wat meer groenten te laten

eten.

www.gezondezaken.nl


