GEZONDE
ONTBIJT RECEPTEN
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ITALIAANSE
KRUIDEN OMELET

ONTBIJT

BEREIDING:

Voeg de uienringen en een
eetlepel water toe aan een
voorverwarmde pan. Bak
de uien net zolang totdat
het kleine beetje water in
verdampt. Voeg daarna een
kleine hoeveelheid olijfolie
toe en laat de uienringen
nog een 1 minuut lang wat
bruiner worden.
Voeg de 2 geklopte eieren
toe en verlaag het vuur iets.
Roer continue totdat het
ei een vast vorm begint te
krijgen (dit is na ongeveer
20 á 25 seconden). De
randen van het ei dien je

constant iets “op te tillen”
waardoor het ongebakken
ei eronder glijd (30
seconden)
Verlaag het vuur een klein
beetje en voeg de kruiden
er aan toe, samen met een
klein beetje zout (niet te
veel) en naar eigen smaak
wat peper. Wanneer je goed
tegen melkproducten kunt,
kan je een eetlepel kaas
toevoegen! Laat het geheel
ongeveer nog 2 minuten
door bakken (laag vuurtje
zodat het niet aanbrand).

BENODIGDHEDEN:
Kwart ui • Olijfolie • 2 geklopte eieren • 2 lepels vers gesneden
kruiden (peterselie, marjolijn, kervel) • Klein snufje zout • Peper •
Geraspte kaas naar keuze
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CRANBERRY
MUESLI

ONTBIJT

BEREIDING:

Dit is misschien wel het
meeste simpele en lekkere
gerecht! Combineer de
yoghurt, cranberry sap,
havermout, cranberry’s,
eetlepel honing, kwart
thee lepel vanille extract,
zonnebloempitten en de
tarwekiemen in een kom!
Bedek het (bijvoorbeeld
met folie) en laat het 8 uur
in de koelkast staan!

Wanneer je dit de avond
ervoor klaarmaakt, is het
diezelfde ochtend klaar. Je
kunt ook 2 porties maken
en dit een hele dag laten
staan!

BENODIGDHEDEN:
1 halve kop magere yoghurt • Halve kop met cranberry sap • 5
eetlepels havermout (“de Tuinen”) • Gedroogde cranberry’s (stuk
of 8/10) • Honing • Vanille extract • Zonnebloempitten • 1 eetlepel •
arwekiemen (“de Tuinen”)
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CRANBERRY
MUESLI

BEREIDING:

De gerechten voor de lunch
moeten zo simpel mogelijk
zijn aangezien we niet in de
avond niet veel tijd hebben
op dit klaar te maken.

ONTBIJT

Wanneer je de vorige dag
kip hebt gegeten hoef
je de restjes niet weg te

gooien. Kleine stukjes
gebakken kipfilet kun je
rustig bewaren en kunnen
je boterham stukken samen
met plakjes avocado.
Gemakkelijk, voedzaam
en het kan zo in de
lunchtrommel

BENODIGDHEDEN:
Stukjes gebakken kipfilet • Plakjes Avocado • Bruine boterhammen
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BAGEL
MET AVOCADO

ONTBIJT

BEREIDING:

Snij de bagel in tweeën
om dit broodje gezond te
maken smeer een klein
beetje roomkaas op de
bagel samen met wat pesto.
Snij en schil de avocado
(pas op voor de dikke pit)
en beleg de bagel met de
avocado plakjes. Naar eigen
keuze kan je wat citroensap

en peper toevoegen samen
met wat spinazie blaadjes.
Dit alles kost slecht 10
minuten.
Dit gerecht heb ik stiekem
gekopieerd van een klein
restaurantje in Leeuwarden
genaamd “Bagel&Beans”

BENODIGDHEDEN:
1 bagel (bruin) • Groene pesto • ½ avocado (rijpe) • Versie spinazie •
Peper • Citroensap
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HAVERMOUT
MET YOGHURT

BEREIDING:
1.

Breng het water en zout
aan de kook in een pan

ONTBIJT

2. Draai het vuur laag en
voeg de havermout toe.
3. Kook ongeveer 5
minuten, regelmatig
roeren zodat de
havermout niet kan
samenklonteren.
4. Voeg kaneel, rozijnen en
amandelen toe.

5. Roer een paar keer, dek
de pan af en zet ook het
gas af.
6. Laat ongeveer 5
minuten staan.
7. Serveer met yoghurt
Tip: De havermout hoef je
niet te koken, mocht dit te
veel werk zijn :)

Dit is een heerlijk compleet ontbijt en een perfecte manier
om de dag te beginnen! Met name de toevoeging van
lijnzaad maakt het gerecht simpel & gezond. Ook zorgen de
koolhydraten in havermout ervoor dat je direct energie krijgt.
Bij een gluten / lactose intolerantie, neem dan een ander
ontbijt.

BENODIGDHEDEN:
1 kopje ouderwetse havermout • Magere biologische yoghurt •
Beetje lijnzaad
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ZWITSERS
ONTBIJT

BEREIDING:
1.

Meng alle ingrediënten
samen.

ONTBIJT

2. Breng 2 kopjes water
aan de kook.
3. Voeg gemengde
ingrediënten toe aan
het water. Draai het vuur
laag en kook zonder
deksel

4. Af en toe roeren
tot het water wordt
geabsorbeerd, ongeveer
7 minuten.
5. Dek af laat ongeveer 2
minuten staan voordat
u eet.
6. Serveren met magere
melk.

Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag en dit
Zwitserse ontbijt recept is een voedzame en smakelijke manier
om de dag te beginnen. Het heeft een unieke combinatie van
zoet en zuur en kan zowel warm als koud geserveerd worden.
Het is een heerlijk ontbijt gerecht dat u het hele jaar door kunt
eten.

BENODIGDHEDEN:
1 kopje havermout • 1/4 theelepel kaneel • 2 eetlepels rozijnen
• 2 eetlepels geschaafde amandelen • 2 eetlepels gedroogde
abrikozen, fijngehakt • 2 eetlepels zonnebloempitten • Een dadel, in
stukjes • 1 eetlepel gedroogde cranberries
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YOGHURT
MET FRUIT

BEREIDING:

ONTBIJT

Verdeel muesli in een kom. Doe het fruit en de magere
melk, yoghurt of soja variant er bovenop.

Dit recept is geweldig zowel als ontbijt en als dessert. Hiermee
krijg je niet alleen de benodigde vitamines binnen! Maar ook
het brandstof voor meer energie om de dag goed door te
kunnen komen!

BENODIGDHEDEN:
1 appel, in stukjes • 1/2 kop rozijnen • 1 kopje pitloze druiven • 2
bananen, in plakjes • 1 kopje bessen, wat er op dat moment in
seizoen is • 2 kopjes gewone vanille yoghurt of magere yoghurt

WWW.OPTIMALEGEZONDHEID.COM
GEZONDE ONTBIJT RECEPTEN

8

GEZONDE
LUNCH RECEPTEN
WWW.OPTIMALEGEZONDHEID.COM

ZELF GEMAAKTE
TOMATEN SOEP

LUNCH

BEREIDING:

Voeg wat olijfolie toe
aan de soeppan die op
middel warm vuur staat.
Wanneer die warm is voeg
de gesneden knoflook en
uien toe. Snij de tomaten
en voeg deze samen met
de saus, zure room en verse
gesneden oregano toe
aan het geheel. Laat dit 45
minuten staan. Wanneer je
een handblender hebt, kun
je het geheel samen met de
blauwe kaas mixen totdat
het een geheel vloeibaar is.

Wanneer je dit op een
zondag middag maakt heb
je voor 2 dagen de lunch al
klaar. Wat bruin brood extra
en het is een heerlijk lunch.
Vaak heeft ieder kantoor
wel een magnetron waar je
het kunt opwarmen.

BENODIGDHEDEN:
2 eetlepels olijfolie • 800 gram SanMarzanotomaten (AH) • 1
halve ui • Verse oregano • Halve kop zure room • Blauwe kaas • 2
eetlepels hete Thaise saus (Sriracha) • 2 teentjes knoflook • Zout
voor de liefhebber
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ZALMSALADE

BEREIDING:

LUNCH

Leg de zalm in een schaal
(magnetronbestendig) en
sluit deze af met folie. Leg
het geheel in de magnetron
en zet deze op vol
vermogen aan (ongeveer
3 minuten) en snij de
zalm daarna in stukjes. De

waterkers, kikkererwten, ui
en venkel verdeel je netjes
over een bord samen met
de gesneden en geschilde
sinaasappel.
Simpel en lekker

BENODIGDHEDEN:
Zalm filet • 25 gram waterkers • 100 gram kikkererwten • ¼ ui,
gesneden • ½ sinaasappel • 2 theelepels dille • ¼ venkelknol, •
gesneden

WWW.OPTIMALEGEZONDHEID.COM
GEZONDE LUNCH RECEPTEN

3

EEN OVERHEERLIJKE
SPINAZIESALADE MET
GEITENKAAS

BEREIDING:
1.

Brokkel de geitenkaas

2. voeg de ingrediënten
voor de dressing samen.
Was de spinazie en de
sla

LUNCH

3. Snijd de zongedroogde
tomaatjes,

4. appel en de komkommer
in stukjes
5. Doe de spinazie, sla,
komkommer, appel,
tomaatjes in een
schaal, hier overheen
gaat de geitenkaas
en daaroverheen de
dressing.

INGREDIËNTEN:
Verse spinazie • Bladsla • Komkommer • Appel-Elstar •
Zongedroogde tomaatjes • 30 gram verse geitenkaas

DRESSING:

2 koffielepels honing • 1 eetlepel azijn • beetje tijm
WWW.OPTIMALEGEZONDHEID.COM
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BAGEL
MET AVOCADO

BEREIDINGSWIJZE:

LUNCH

Kook de rijst met het
bouillonblokje. Giet af
en laat staan volgens
voorschrift op de
verpakking. Rasp van de
schoon geboende citroen 2
theelepels schil af. Pers de
citroen uit.
De avocado`s schillen en
in plakken snijden in de
lengte. Direct besprenkelen
met het citroensap.
(Voorkomt verkleuring en
lekker voor de smaak) Snij
de paddenstoelen in 4en
of repen. Hak 2 eetlepels
basilicumblaadjes.
Rooster het handje
pijnboompitten in een

droge pan. Verhit 2 el
olijfolie in een bakpan en
bak de paddenstoelen
bestrooid met zout
en peper, liefst beide
versgemalen in 2-3
minuten op hoog vuur.
Verhit de rest van de olie
in een hapjespan en fruit
de ui. Voeg de rijst en de
citroenrasp hier aan toe.
Roerbak 2-3 minuten.
Drapeer de
avocadoschijven over
de rijst en dan de
paddenstoelen. Bestrooi
met basilicum en
pijnboompitten.

INGREDIËNTEN:
250 gr bruine rijst • 1 of 2 groenten (bouillonblokjes, 1 citroen, 2
rijpe avocado`s • 4 el olijfolie • 300 gr gemengde paddenstoelen
• zout, versgemalen peper • 1 rode ui • 2 el gehakte basilicum •
handje pijnboompitten
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PADDENSTOELEN,
TOMAATEN BASILICUM
FRITTATA

BEREIDING:

LUNCH

Het maken va een frittatas
oftewel omelet is vrij
eenvoudig. Allereerst
pak een kom waar je alle
basis ingrediënten in doet.
Vervolgens zet je een pan
op het vuur en ga de eieren
bakken. Een goede tip is om
het eigeel te verwijderen
indien je wilt oppassen met
de hoeveelheid cholesterol.

Alles combineren totdat
de omelet een mooie
gouden kleur heeft. Je kunt
ook soepgroente over de
omelet heen doen en laten
stomen door er een deksel
op te doen.

Frittatas zoals deze zijn een geweldige aanvulling op uw dieet
op elk moment van de dag. Ze zijn niet alleen heerlijk, maar
bevatten ook gezondheids bevorderende voedingsstoffen,
zoals vitamine K selenium en jodium.
Wel is belangrijk dat je de juiste paddenstoelen krijgt. Kies
uit één van de volgende soorten paddenstoelen: Shiitake,
Cordyceps, Enoki, Maitake, Reishi

INGREDIËNTEN:
1/2 middelgrote ui, fijngehakt • 2 middelgrote teentjes knoflook,
geperst • 1 kopje dun gesneden Italiaans bruine champignons •
1/2 middelgrote tomaat, verwijder de zaden, in blokjes gesneden
• 2 grote eieren • 2 eetlepels gehakte verse basilicum • Optioneel:
extra soep groente toevoegen.
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SANDWICH MET
GEROOSTERDE
GROENTEN EN ROSBIEF

BEREIDING:

Maak een super gezonde
sandwich door alle
ingrediënten te combineren.
Het beste zou zijn om het
brood uit spelt te laten

bestaan. In plaats van boter
gebruiken we olijfolie. Een
klein beetje zout en peper
over de rosbief (maar niet te
veel). En genieten maar!

Bereidingstijd:5-10 minuten

LUNCH

Soort gerecht: Lunch

BENODIGDHEDEN:
2 eetlepels olijfolie • 1 halve theelepel paprikapoeder • 1 mespuntje
gemberpoeder • Zout en peper • 1 tomaat • 1 kleine uien • 1 rode
paprika′s • 2 plakken rosbief • 3 sneetjes volkorenbrood
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LINZENSALADE

BEREIDING:

Combineer eerste vijf ingrediënten en meng met de
Mediterrane dressing. Serveer met verseromaine sla.

LUNCH

Met 65% van uw dagelijkse waarde aan voedingsvezels is een
portie van dit recept genoeg om u tevreden en verzadigd te
houden. En het bevat slechts 281 calorieën!

INGREDIËNTEN:
2 kopjes gekookte linzen • 2 teentjes knoflook, fijngehakt • 1/2
middelgrote ui, fijngehakt • 1/2 kopje rode paprika, in stukjes •
1/2 kopje tomaten, gehakt of in blokjes gesneden • Mediterrane
dressing • 2 koppen romaine sla
WWW.OPTIMALEGEZONDHEID.COM
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MISO SOEP MET
DULSE ZEEWIER

BEREIDING:

Voeg miso, gember, en dulse bij de kop kokend water toe.
Roeren en laten trekken.

DINER

Voeg deze snelle en eenvoudige miso soep aan uw dieet
toe en geef uw lichaam een extra impuls van gezondheids
bevorderende mineralen. Neem gerust ander zeewier om toe
te voegen, bijvoorbeeld wakame voor extra voeding.

BENODIGDHEDEN:
1 kop kokend water • 1 eetlepel miso • 1/4 kopje gesneden dulse
zeewier • 2 eetlepels gehakte lente-ui • 1 eetlepel geraspte gember
• Optioneel: 2 eetlepels in blokjes gesneden tofu
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TARBOTFILET MET
SPIRULINAPASTA

DINER

BEREIDING:

Leg alle 4 de tarbotfilet
op een houten plan en
besprenkel deze met zout
en peper naar eigen smaak
en bak ze vervolgens in
olijfolie goed bruin.

zeezout verwijderd is,
daarna fijn snijden en kort
blancheren zodat de mooie
groene kleur te voorschijn
komt, afgieten en in kleine
stukjes snijden.

Snij de tomaten en olijven
in stukjes samen met de
knoflook

De pasta opzetten in
kokend water met zout en
een beetje olijfolie.

Bestrooi de tarbotfilets met
peper uit de molen en zout
en bak ze goudbruin in de
olie.

Al roerend aan de kook
brengen en in 4 minuten
zachtjes gaar koken.

Olijven in vieren snijden,
tomaten fijn snijden en
pan insmeren met teentje
knoflook. De verse zeewier
spoelen zodat al het

Afwerking: Verdeel de
vis en de pasta over 4
voorverwarmde borden,
dresseer er de dressing van
zeewier over.

INGREDIËNTEN:
200 gram spirulina (spelt) pasta (kun je bij de natuurwinkel krijgen)
• Handje vol zwarte olijven (het liefste zonder pit) • Handje vol
zongedroogde tomaatjes • 5 gram kappertjes • 4 stukken tarbotfilet
(bij de visboer) • Zwarte peter en zeezout • 1 a 2 teentje knoflook • 2
kleine takjes met tijm • 75 gram zeewier • Olijfolie
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PITTIGE
KOOL SOEP

BEREIDING:
1.

Verhit 1 eetlepel bouillon
in een middelgrote
soeppan. Sautéer de
gesneden ui op een
matig vuur gedurende
ongeveer 5 minuten.

DINER

2. Roer de knoflook en
gehakte chili peper.
Blijf nog een minuut
sauteren.
3. Roer de gedroogde
koriander en mosterd
bij de mix in. Voeg

bouillon en de rest van
de ingrediënten toe,
behalve de kool en zout
en peper.
4. Laat ongeveer 20
minuten zonder deksel
sudderen of tot de
aardappelen gaar zijn.
5. Voeg de kool toe en
kook nog 5 minuten.
Breng op smaak met
zout en peper.

De ongebruikelijke combinatie van groenten in deze gezonde
soep wordt mooi bij elkaar gebracht vanwege de kruiden.
De sauteer bereidingsmethode maakt de soep licht en ook
zonder de verhitting van oliën of afbreuk te doen aan smaak.

INGREDIËNTEN:

1 middelgrote ui, in vieren en indunne plakjes • 3 middelgrote teentjes
knoflook, fijngehakt • 1-2 theelepels fijngehakte verse chilipeper (serrano,
of jalapeno) • 2 theelepels gemalen koriander • 1 eetlepel droge mosterd
• 5 kopjes + 1 eetlepel kippen of groentebouillon • 2 eetlepels vers
citroensap • 2 middelgrote rode aardappelen gesneden in ongeveer 1 cm
blokjes • 1 15 ons in blokjes gesneden tomaten • 3 koppen dun gesneden
savooikool of groene kool • Zout en zwarte peper naar smaak
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MEXICAANSE
GROENE RIJST

BEREIDING:

DINER

Doe je rijst in een vergiet en
was deze onder stromend
water. Blijf de rijst wassen
tot het water niet meer
troebel wordt. Laat de rijst
even uitlekken. Gebruik een
keukenmachine en pureer
de spinazie, koriander,
knoflook, en ui samen met
een scheutje water en twee
eetlepels olijfolie. Mix totdat
het een gelijkmatige pasta is.
Verhit twee eetlepels olijfolie
in een pan (gebruik een pan
die een dikke bodem heeft).
Doe de netgemaakte pasta
en de spinazie in de pan.
Ongeveer 5 minuten op
een matig vuur roerbakken.
Blijven roeren zodat de pasta

niet verbrandt of aanbakt.
Doe de rijst in de pan en laat
dit (net als jij bij risotto zou
doen) zachtjes mee bakken.
Voeg hierna de warme
bouillon bij het geheel en
breng dit aan de kook.
Wanneer de rijst kook zet
dan het vuur zo laag mogelijk
en doe de deksel op de pan.
Laat dit ongeveer 15 minuten
staan. Om de rijst helemaal
gaar te maken doe je de pan
ongeveer een half uurtje in
de oven op 120°C. Nadat je
rijst uit de oven haalt voeg
je zout en zwarte peper naar
smaak toe. Lekker met vis,
kip, of vlees.

INGREDIËNTEN:
450 ml warme bouillon (groente of kip) • 4 eetlepels olijfolie • 2-3
volle handen verse spinazie • 1 bos koriander • 1 kleine ui, grof
gehakt • 1 kleine teen knoflook • 300 gram volle rijst
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ZALM
MET LIME

DINER

BEREIDING:

Dit gerecht heb ik kort
geleden nog gegeten en
dit is misschien wel een
van mijn favoriete. Voeg de
pompoenpitten, het lime
sap, boter en chili poeder
bij elkaar in een kom! Zet
een pan met water op om
de groente te koken, en
wanneer je dit lekker vindt
kan je dit ook bakken/
roosteren in een aparte pan.
Zet een koekenpan met olie
op middel-warm vuur en
leg de zalm met de huidkant naar beneden in de
pan. Laat dit 2-4 minuten
bakken totdat de helft van
de zalm filet gebakken is
(dit kun je aan de zijkant

zien). Besprenkel de zalm
met zout en peper voordat
je deze omdraait (doe dit
niet van te voren omdat
de vis dan kan uitdrogen).
Bak de zalm 1-2 minuten op
de “vlees-kant” totdat deze
lekker gaar is. Bak de vis
nog 1 minuut op de huid
kant.
Haal de vis uit de pan en
leg deze op een bord.
Stop de mix van lime sap,
boter, pompoenpitten
en chilipoeder in de nog
warme pan totdat de boter
gesmolten is. Dit kun je over
de zalm serveren. Voeg de
groeten toe, en klaar!

INGREDIËNTEN:
125 gram zalm per persoon • Zout en peper • 1/2 theelepels lime
sap (versgeperst of uit een flesje) • Groente naar eigen keuze •
Voor de liefhebber een ¼ theelepel chilipoeder • Klein handje
pompoenpitten
WWW.OPTIMALEGEZONDHEID.COM
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PASTA MET
GROETEN

BEREIDING:

DINER

Zet een pan met water op
het vuur en laat de pasta
koken. Voeg alle gesneden
groeten in een koekenpan
( een diepe koekenpan
wanneer je die hebt) en laat
deze op middel vuur zacht
vuur. Pas wel op dat ze niet
aanbranden.

Halverwege de kooktijd van
de pasta giet je de pasta af
en voeg je deze toe aan te
groente. Voeg als laatste de
peterselie en basilicum toe
en wanneer je het lekker
vind ook de kaas. Laat
het geheel nog een paar
minuten op een laag vuurtje
staan totdat de pasta
bijtgaar is.

BENODIGDHEDEN:
1/2 aubergine • 2 paprika’s (kleur naar keuze) • Groenen asperges •
1 courgette • Kleine tomaatjes, stuk of 6 • Olijfolie • 200 gram pasta
(fusilli) • Peterselie • Basilicum • Geraspte kaas naar keuze. (niet al te
vette kaas)
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VEGETARISCHE
BONEN TACO’S

BEREIDING:

DINER

Verwarm de oven voor
op ongeveer 180 graden.
Snij de paprika, ui en
tomaat en laat dit alles
samen met de kruiden
en boontje aanbakken in
een koekenpan. De taco
schelpen vul je met het
mengel vang groentjes en
boontjes en eventueel kun

je hier nog kaas bovenop
strooien. Laat het net zo
lang in de oven staan
totdat de kaas compleet
gesmolten is (minuut of 10).
De taco’s kun je serveren
met sla en tomaat. Zure
room of quacamole kun je
als saus gebruiken.

INGREDIËNTEN:
Kidney boontjes • 1 paprika • ¼ ui • Tomaat • Taco kruiden (in
een zakje bij de AH) • Zure room • Maïs • Tomatenpuree (blikje) •
IJsbergsla • Taco Schelpen
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KRUIDIGE WORTEL
SMOOTHIE

BEREIDING:

SMOOTHIE

Combineer appelsap,
wortelen, appelmoes,
gemberwortel en kaneel en
blend van laag naar hoog
totdat de smoothie mooi

romig is. Breng de smoothie
op smaak met zout en
cayennepeper naar keuze.

INGREDIËNTEN:
1/2 kopje appelsap • 1 kopje gekookte, fijngehakte wortelen • 1/4
kopje appelmoes • 1/4 inch stukje gemberwortel, geschild • 1/4
theelepel gemalen kaneel • 1/4 theelepel zout, of naar smaak
toevoegen • 1/8 theelepel cayennepeper, of naar smaak toevoegen
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KRUIDIGE WORTEL
SMOOTHIE

BEREIDING:

SMOOTHIE

Combineer appelsap,
wortelen, appelmoes,
gemberwortel en kaneel en
blend van laag naar hoog

totdat de smoothie mooi
romig is. Breng de smoothie
op smaak met zout en
cayennepeper naar keuze.

INGREDIËNTEN:
1/2 kopje appelsap • 1 kopje gekookte, fijngehakte wortelen • 1/4
kopje appelmoes • 1/4 inch stukje gemberwortel, geschild • 1/4
theelepel gemalen kaneel • 1/4 theelepel zout, of naar smaak
toevoegen •1/8 theelepel cayennepeper, of naar smaak toevoegen
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BROCCOLI
BOSBESSEN SMOOTHIE

BEREIDING:

SMOOTHIE

Meng en combineren
om 1 smoothie te maken.
Voeg ook nog aardbeien
of bramen toe voor extra
weerstand en smaak.
Groenten zorgen voor een
goede voeding, er wordt

niets verspild en doen
nauwelijks afbreuk aan de
smaak. U zou er versteld
van staan hoeveel groenten
dat u bij een smoothie toe
kan voegen zonder dat
iemand er iets van merkt.

INGREDIËNTEN:
1 kopje bevroren bosbessen • 1/2 kopje gestoomde broccoli • 1
kopje 100 % veenbessensap • 1/2 kopje magere yoghurt
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EEN GROENE
TROPISCHE SMOOTHIE

BEREIDING:

SMOOTHIE

Voor 2 personen, sta er
niet van verbaasd als u het
helemaal zelf opdrinkt, zo
lekker is het.
Mango in een smoothie
smaakt al goed en door
het toevoegen van ananas

zorgt het voor een van de
beste smaak combinaties.
Het smaakt zeker goed,
maar door het toevoegen
van spinazie maakt het een
groene smoothie en dus
veel gezonder.

INGREDIËNTEN:
2 kopjes spinazie • 1 mango • 1 banaan • 1 kopje ananasstukjes • 1
kopje water
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ZOETE VEGETARISCHE
SMOOTHIE

SMOOTHIE

BEREIDING:

Help uw immuunsysteem
met deze vegetarische
smoothie. Groenten en fruit
helpen gezond te blijven en
deze smoothie heeft beide.
Snoep verstandig….

Meng deze groente
smoothie tot een glad
mengsel. Het toevoegen
van de nootmuskaat en
kaneel zal het een geweldig
geur geven.

INGREDIËNTEN:
1 kopje appelsap • 1 kopje gesneden appel (zoete appels zijn beter)
• 1/4 kopje appelmoes • 1/2 kopje gesneden worteltjes • 1/2 kopje
komkommer (geschild en in plakjes) • 2 kopjes ijs • Een vleugje
nootmuskaat of kaneel (optioneel)
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TOMATEN
SMOOTHIE

BEREIDING:

SMOOTHIE

Tomaten zijn een geweldig
ingrediënt voor elk
smoothie recept vanwege
hun antioxiderende
eigenschappen. Vooral

mannen moeten tomaten
toevoegen aan hun dieet
om prostaatkanker te
voorkomen.

INGREDIËNTEN:
2 kopjes (fijngehakte) tomaat • 1/2 kopje tomaten sap • 1/4 kopje
appelsap • 1/2 kopje wortelen • 1/4 kopje (fijngehakte) selderij •
Tabasco of hete saus naar smaak • 2 kopjes ijs
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AVOCADO
SMOOTHIE

SMOOTHIE

BEREIDING:

Pers de sinaasappelen voordat je begint. Pak de mixer
en doe alle ingrediënten
er gelijk in, 60 seconden
mixen. Als je de smoothie
dunner wilt maken is het
mogelijk meer sinaasappelsap toe te voegen. Voor
een zoetere smoothie kun
jedadels toevoegen bij het
mixen. Overbrengen naar
een glas en genieten maar!
Behalve dat deze smoothie
al het goede bevat van

avocado, banaan, en sinaasappels zit er ook nog
eens hennepproteïnepoeder in deze smoothie.
Daardoor krijg je via slechts
een smoothie de tien essentiële aminozuren binnen.
Hennep is een natuurlijke,
zuivere bron van eiwitten en
ook nog eens goed verteerbaar. Daarnaast heeft het
een laag natriumgehalte,
is het een goede bron van
calcium, en ook nog eens
vezelrijk.

INGREDIËNTEN:
3-4 sinaasappels • ½ Avocado • 1 el henneppoeder • 1 banaan •
Dadels (optioneel)
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