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Wanneer kun je smoothies drinken?
Leuk dat je interesse hebt in het smoothie boek. Deze smoothies zijn niet 
alleen lekker maar ook super gezond.

Je kunt een smoothie het beste nemen rond de lunch. In de ochtend neem je 
vaste voeding (bekijk de dagmenu’s uit het 30 Dagen Boek) en daarna kun je 
een keer genieten van een eigen gemaakte smoothie.

De smoothies die je maakt kun je 1 dag in de koelkast bewaren. Aangezien 
een smoothie suiker bevat raad ik je aan om niet meer dan 3 smoothies per 
week te drinken.

Veel plezier en geniet ervan!

Groetjes,
Timo





Frisse smoothie met framboos
1 halve banaan 
75 gram frambozen 
100 gram volle yoghurt 
1 eetlepel citroensap

1. Pak de blender erbij en doe hier 
de frambozen, banaan, volle yoghurt 
en citroensap in. Zet aan en mix 
tot een egale smoothie massa. 

2. Mocht de smoothie nog iets te 
dik zijn, voeg er dan een klein 
scheurtje water aan toe. Eet 
smakelijk!





bosvruchten genot
500 ml zuivel drink framboos light 
300 gram diepvries bosvruchten 
250 ml vanillevla

1. Pak de blender erbij en doe de 
ingrediënten in de kom. Zet de 
blender aan en mix tot de structuur 
van een smoothie. Is de structuur 
nog iets klonterig, voeg dan een 
scheutje water toe en mix opnieuw. 

2. Geniet van je frisse en gezonde 
bosvruchten smoothie!





Mango SMoothie (hittegolf killer)
2 el Griekse yoghurt 
0,5 mango 
1 tl honing 
1 tl kaneel 
Sap van een halve limoen

1. De mango snijd je doormidden en 
de pit haal je eruit. Uit een helft 
verwijder je het vruchtvlees en doe 
dit in een blender. Hier doe je ook 
de Griekse yoghurt bij. 

2. Mix dit tot je een smoothie 
hebt. Voeg tot slot de kruiden en 
limoensap toe en zet de blender 
opnieuw aan. Smakelijk!





Kiwi met boerenkool
1 kiwi 
100 ml kokosmelk 
50 gram boerenkool 
100 ml water 
1/2 avocado

1. Pak de blender erbij en zet deze 
op het aanrecht. De schil haal je 
van de kiwi en snijd de kiwi daarna 
in stukken. Haal ook de schil van 
de avocado en ontpit deze. 

2. Haal het vruchtvlees uit de 
avocado en stop samen met alle 
overige ingrediënten in de blender. 
Mix tot een heerlijke smoothie 
structuur en genieten maar!





Smoothie met rode biet
50 gram frambozen 
100 gram gekookte bieten 
100 gram volle yoghurt 
1 klein scheutje water 
25 gram banaan

1. Pak de blender erbij en zet deze 
op het aanrecht. Snijd de banaan in 
plakjes en stop deze met de 
frambozen, bieten, melk en water in 
de blender. 

2. Laat nu de blender zijn werk 
doen en geniet ervan!





Smaakvolle smoothie met sojamelk
1/2 vanillestokje 
1 limoen 
175 ml sojamelk 
1/4 mango

1. Maak de limoen schoon en rasp de 
groene schil. Daarna pers je de 
limoen uit. Uit het vanillestokje 
schraap je het merg met een mesje. 

2. Schil vervolgens de mango en 
snijd deze in stukken. De limoensap 
doe je met de sojamelk, vanille 
merg en mango in de blender. Mix 
tot een egale massa. 

3. Schenk de smoothie in een glas 
en garneer met de geraspte limoen. 
Geniet ervan!





Ananas met Gember 
100 ml water 
10 gram gember 
100 gram ananas 
10 gram lijnzaad

1. Haal de schil van de ananas en 
van de gember. Snijd daarna in 
stukken. Pak de blender erbij en 
doe hier de ananas, lijnzaad, 
gember en water in. 

2. Zet de blender aan en blend 
totdat je de structuur van een 
smoothie hebt. Genieten maar!





Energie smoothie met kiwi
1 kiwi 
halve avocado 
halve rauwe venkel 
50 gram sla 
100 ml water

1. Snijd de avocado doormidden en 
ontpit. Haal uit een helft het 
vruchtvlees. Doe nu de kiwi, 
avocado, venkel, sla en water in de 
blender en blenden maar. 

2. Klaar is je energie smoothie. 
Genieten maar!





Gezonde cheesecake smoothie
50 ml slagroom 
2 el roomkaas 
1 glas havermelk (200 ml) 
2 el huttenkase 
1 kopje bevroren frambozen 
4 ijsblokjes 
1 Maria koekje

1. Pak de blender erbij en doe hier 
alle ingredienten in. 

2. Zet de blender aan totdat je de 
structuur van een smoothie hebt. 
Proef even van de smoothie en naar 
eigen smaak kun je er nog extra 
frambozen bij doen. 

3. Is dat het geval? Zet de blender 
dan opnieuw even aan. Geniet ervan!





Rode bieten met papaya
4 rode bieten bladeren 
1 el lijnzaad 
1 citroen 
100 gram babyspinazie 
1 grapefruit 
handvol ijsblokjes 
1 papaja

1. Laat het lijnzaad 1 uur weken in 
koud water. Giet het af door een 
zeef en pureer het lijnzaad met 100 
ml water in de blender. De rode 
bietenbladeren en de spinazie maak 
je schoon. Snijd ze daarna klein. 
Voeg ze toe aan de blender en pers 
de grapefruit en citroensap uit en 
voeg ook dit sap toe. 

2. De papaja schil je en snijd je 
doormidden. Verwijder de pitten en 
het vruchtvlees snijd je klein. Doe 
dit in de blender met 100 ml water 
en pureer alles glad. Voeg de 
ijsblokjes toe en pureer opnieuw 
tot alle ijsblokjes fijngemalen 
zijn. Smullen maar!





Heerlijke Bounty Smoothie
75 ml water
1 banaan
200 ml kokosmelk
2 eetlepels havermout
3 eetlepels cacaopoeder
1 theelepel honing
2 eetlepels geraspte kokos

1. Doe alle ingrediënten in een 
blender en mix tot een egale massa. 

2. Garneer de Bounty smoothie met 
geraspte kokos. 3. Genieten maar!



Ik hoop dat je genoten hebt :-).
Ik hoop dat de je de smoothie recepten net zo lekker vind als ik. 
Verfrissend, gezond en ook nog eens makkelijk om te maken.

Het was me een genoegen om de meest lekkere smoothie recepten met jou 
te delen.

Nogmaals, smoothies bevatten veel fruitsuikers. Het is belangrijk om 
deze lekkernijen te beperken als je wilt afvallen.

Is het jouw doel om af te vallen? Drink dan niet meer dan 3 smoothies 
per week.

Bedankt dat je voor BGreat.nl gekozen hebt!

Groeten Timo


