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Tips voor het mixen 
 
- Enkele keren telkens ca. 1 seconde kort mixen. Daarna, al naar gelang de gewenste    
  consistentie, enkele keren ca. 15 seconden lang mixen met een ca. 2 seconden lange pauze.  
  Houd u aan de maximale looptijd van 1 minuut (zie Aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing).
- Overvul de mengbeker niet.
- Let alstublieft ook op de aanwijzingen voor de bereiding in de gebruiksaanwijzing.
- De recepten kunnen elk afzonderlijk naar uw smaak worden gevarieerd.
 
De recepten zijn bedoeld voor de 600 ml beker en vormen 2 porties elk van ca. 300 ml. Bij 
gebruik van de kleinere mengbeker moeten de hoeveelheden worden aangepast.
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14 SMOOTHIES . . . ZO LEKKER! 



Kiwismoothie 
INGREDIËNTEN 
- 2 kiwi‘s
- 1 groene appel
- 10 g babyspinazieblaadjes
- 2 tl citroensap
- 1 kleine handvol muntbladeren
- 3 ijsblokjes
- 250 ml water
- IJsblokjes voor het serveren

BEREIDING
Kiwi‘s schillen en het middengedeelte verwijderen, het klokhuis van de appel verwijderen en 
beide in stukken snijden. Spinazie- en muntbladeren van de stronk scheiden. Alle ingrediënten 
met 250 ml koud water in de mengbeker doen en max. 1 minuut pureren, eventueel met een 
korte onderbreking.

Appelsmoothie 
INGREDIËNTEN 
- 1 zoete appel
- 2/3 rijpe banaan
- 1/4 citroen
- 1 kleine handvol babyspinazie
- 250 ml water
- 1 tl citroensap (naar wens)

BEREIDING 
Appel wassen en het klokhuis verwijderen, in ca. 2 cm grote stukken snijden. Banaan pellen 
en klein snijden. De citroen schillen en klein snijden. Spinazie wassen en laten afdruppelen. 
Alles in de beker doen en water toevoegen. 4x kort / met pulsen mixen en dan, al naar 
gelang de gewenste consistentie, max. 1 minuut romig pureren, eventueel met een korte 
onderbreking.
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Perzik-frambozensmoothie 
INGREDIËNTEN 
- 1 rijpe perzik (of als alternatief uit blik)
- 60 g frambozen
- 1/2 rijpe banaan
- 1/2 citroen (sap)
- 4 bladeren kropsla
- 1/2 kleine handvol rucola (daardoor krijgt deze een zachtzuur-bittere smaak)
- 1/2 kleine handvol babyspinazie
- 1 el zoetstof (stevia of xylitol)
- 250 ml water

BEREIDING
Perzik wassen, ontpitten en in kleine blokjes snijden. De frambozen wassen en laten 
afdruppelen. De banaan pellen en in stukken snijden. De ½ citroen uitpersen en alles in de 
mengbeker doen. Kropsla, babyspinazie en rucola wassen en laten afdruppelen. Afwijkende 
plekken en bladeren verwijderen. Alle slabladeren klein snijden en samen met de zoetstof 
in de mengbeker doen. Met water (600 ml) tot de MAX-markering bijvullen; meermaals kort 
/ met pulsen mixen en dan, al naar gelang de gewenste consistentie, max. 1 minuut romig 
pureren, eventueel met een korte onderbreking.    

Appel-kaneelsmoothie 
INGREDIËNTEN 
- 1 groene appel
- 1/2 rijpe banaan
- 1 kleine handvol spinazie
- 1 vanillestokje
- 2 ontpitte dadels
- 1 snufje kaneelpoeder
- 1 snufje nootmuskaat
- 300 ml appelsap

BEREIDING
Appel wassen, in vieren delen, het klokhuis verwijderen en in kleine stukken snijden. De 
banaan pellen en in stukken snijden. De spinazie wassen, laten afdruppelen en klein snijden. 
Het vanillestokje in de lengte opensnijden en het merg eruit krabben. De ontpitte dadels klein 
snijden. Alle ingrediënten in de mengbeker doen en met appelsap tot de Max-markering 
bijvullen. Meermaals kort / met pulsen mixen en dan, al naar gelang de gewenste consistentie, 
max. 1 minuut romig pureren, eventueel met een korte onderbreking.

Avocado-appelsmoothie 
INGREDIËNTEN 
- 1 rijpe avocado
- 1/2 appel
- 1 kleine handvol spinaziebladeren
- 150 g diepvriesbessen naar keuze  
   (ca. 15 min laten ontdooien)
- 200 ml water
- 1 el stevia
- 1/2 citroen (sap)

BEREIDING
De appel wassen, in vieren delen, het klokhuis verwijderen en in kleine stukken snijden. De 
spinazie wassen, laten afdruppelen en klein snijden. De diepvriesbessen ca. 15 min op een 
vlak bord laten ontdooien. Ingrediënten in de mengbeker doen en met water tot de Max-
markering bijvullen. De rijpe avocado halveren en ontpitten. Het vruchtvlees eruit halen en in 
de mengbeker doen. Meermaals kort / met pulsen mixen en dan, al naar gelang de gewenste 
consistentie, max. 1 minuut romig pureren, eventueel met een korte onderbreking.

Perensmoothie
INGREDIËNTEN 
- 1 sappige peer
- 1 rijpe banaan
- 1/2 limoen
- 1 kleine handvol spinazie
- 3 muntblaadjes
- 250 ml water
- Limoensap (naar wens)
- 3-4 ijsblokjes

BEREIDING
Peer wassen, in vieren delen, klokhuis verwijderen en in stukken snijden. Banaan pellen en in 
stukken snijden. De 1/2 limoen schillen en klein snijden. Alles in de mengbeker doen. Spinazie 
en munt wassen, laten afdruppelen en klein snijden, in de mengbeker doen. Meermaals kort 
/ met pulsen mixen en dan, al naar gelang de gewenste consistentie, max.1 minuut romig 
pureren. Smaak en consistentie controleren en naar wens water, ijsblokjes en/of limoensap 
toevoegen en opnieuw mixen of doorroeren, eventueel met een korte onderbreking.
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Appel-kiwismoothie 
INGREDIËNTEN 
- 3 gedroogde vijgen
- 100 ml water
- 2 zoete appels
- 3 rijpe kiwi‘s
- 3 rode babysnijbietbladeren
- 200 ml water
 

BEREIDING
De gedroogde vijgen ca. 3 u in 100 ml water laten inweken. De appels wassen, in achten delen 
en het klokhuis verwijderen. De kiwi‘s schillen, in vieren delen en het middelste gedeelte 
verwijderen. De vruchten samen met de vijgen en het inweekwater in de mengbeker doen. 
De rode babysnijbietbladeren wassen en laten afdruppelen. Het snijbietgroen van de steel 
plukken, de steel niet gebruiken. De bladeren kleinmaken en in de mengbeker doen. Het 
resterende water erbij gieten. Meermaals kort / met pulsen mixen en dan, al naar gelang de 
gewenste consistentie, max. 1 minuut romig pureren, eventueel met een korte onderbreking.

Ananassmoothie (scherp) 
INGREDIËNTEN 
- Stukjes ananas (ca. 200g), bijv. uit de  
   koelruimte, of ca. 1/3 verse ananas
- 1/2 citroen (sap)
- 2 bladeren romanasla
- 1 snufje cayennepeper
- 300 ml water

BEREIDING
Ananas halveren en de helft daarvan schillen. Bij het kleinsnijden het middengedeelte 
verwijderen. Het sap van ½ citroen samen met de stukjes ananas in de mengbeker doen. De 
slabladeren wassen en laten afdruppelen. Afwijkende plekken verwijderen. Samen met het 
snufje cayennepeper in de mengbeker doen en met het water tot de MAX-markering bijvullen. 
Meermaals kort / met pulsen mixen en dan, al naar gelang de gewenste consistentie, max. 1 
minuut romig pureren, eventueel met een korte onderbreking
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Aardbei-appelsmoothie met selderie 
INGREDIËNTEN 
- 150 g aardbeien (vers of diepvries)
- 1/2 appel
- 1/2 citroen
- 1/2 middelgrote komkommer
- 1/2 stengel selderie
- 1 kleine handvol verse muntbladeren
- 1 dadel, ontpit

BEREIDING
De verse aardbeien wassen en van de steeltjes ontdoen, anders de diepvriesaardbeien ca. 
30 min laten ontdooien, grotere stukken doorsnijden. De appel wassen en het klokhuis 
verwijderen. Een helft in stukken snijden, de ½ citroen uitpersen en alle ingrediënten in de 
mengbeker doen. Enkele keren kort/met pulsen mixen, om in de beker plaats te maken voor 
de overige ingrediënten. Komkommer wassen en in kleine stukken snijden. Selderiestengel 
zorgvuldig wassen en in kleine stukken snijden. Muntbladeren wassen, laten afdruppelen en 
van de stelen scheiden. De dadel ontpitten en heel klein snijden. Als u een gedroogde dadel 
wilt gebruiken, moet u deze tevoren ca. 3 u met water inweken. De resterende ingrediënten in 
de mengbeker doen. Meermaals kort / met pulsen mixen en dan, al naar gelang de gewenste 
consistentie, max. 1 minuut romig pureren, eventueel met een korte onderbreking.

Framboos-appelsmoothie 
INGREDIËNTEN 
- 200 g frambozen (vers of diepvries)
- 1 groene appel
- 1 biologische citroen (sap, schil raspen)
- 1 handvol rode babysnijbiet
- 2 steeltjes basilicum
- 1 el rozijnen (1 u laten inweken)
- 200 ml water

BEREIDING
De verse frambozen wassen en laten drogen. Diepvriesframbozen ca. 30 min laten ontdooien. 
De appel wassen, in vieren delen, het klokhuis verwijderen en in kleine stukken snijden. 
De citroen wassen en uitpersen, de schil van een helft fijn afraspen. Rode babysnijbiet en 
basilicum wassen, laten afdruppelen en klein snijden. De ingrediënten in de mengbeker doen. 
Met water tot de MAX-markering bijvullen en meermaals kort / met pulsen mixen en dan, al 
naar gelang de gewenste consistentie, max. 1 min romig pureren, eventueel met een korte 
onderbreking.

Vitamine-C-Raket
INGREDIËNTEN 
- 2 sinaasappels
- 1/2 appel
- 1 banaan
- 1 limoen
- 1 middelgrote wortel
- 1 stuk verse gember (ca. 1 cm geraspt)
- 2 el gojibessen (1 u laten inweken)
- 1 el gemalen lijnzaad
- 3 ontpitte dadels
- 50 ml duindoornsap
- 100 ml water

BEREIDING
De sinaasappels schillen en het witte vel volledig verwijderen. De appel wassen, in vieren 
delen, het klokhuis verwijderen en in kleine stukken snijden. De banaan pellen en in stukken 
snijden. De limoen uitpersen. De ingrediënten samen met 50 ml water in de mengbeker 
doen en enkele keren kort/met pulsen mixen, om in de beker plaats te maken voor de 
overige ingrediënten. De wortel schillen en klein snijden. De gember schillen en raspen. 
De ingeweekte gojibessen evenals de ontpitte dadels klein snijden. en samen met het 
duindoornsap en de resterende ingrediënten in de mengbeker doen. Meermaals kort / met 
pulsen mixen en dan, al naar gelang de gewenste consistentie, max. 1 minuut romig pureren, 
eventueel met een korte onderbreking.

Banaan-appelsmoothie met gember (scherp)
INGREDIËNTEN 
- 2 bananen
- 2 appels
- 2 el chiazaad
- 1 stuk verse gember (ca. 1 cm geraspt)
- 2 ontpitte dadels
- 200 ml water

BEREIDING
De bananen pellen en in stukken snijden. De appels wassen, in vieren delen, het klokhuis 
verwijderen en in stukken snijden. De gember raspen en de ontpitte dadels heel klein snijden. 
De ingrediënten met ca. 200 ml water in de mengbeker doen. Meermaals kort / met pulsen 
mixen en dan, al naar gelang de gewenste consistentie, max. 1 minuut romig pureren, 
eventueel met een korte onderbreking.
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Kiwi-aardbeismoothie 
INGREDIËNTEN 
- 250 g aardbeien (vers of diepvries)
- 2 kiwi‘s
- 1 tl groene peperkorrels, in pekel ingeweekt  
  (in het glas verkrijgbaar)
- 5 el water
- 1-2 ijsblokjes
- 1 tl plantaardige olie
- 3 blaadjes citroenmelisse

BEREIDING
Aardbeien wassen en laten afdruppelen, steeltjes verwijderen en in vieren delen 
(diepvriesaardbeien ca. 30 min op een blik laten ontdooien, grote stukken doorsnijden).c Kiwi‘s 
schillen, middengedeelte verwijderen en klein snijden. Citroenmelisse wassen en in strookjes 
snijden. Alle ingrediënten in de mengbeker doen. Meermaals kort / met pulsen mixen en dan, 
al naar gelang de gewenste consistentie, max. 1 minuut romig pureren, eventueel met een 
korte onderbreking.

Framboos-aardbeismoothie 
INGREDIËNTEN 
- 150 g frambozen (vers of diepvries)
- 100 g aardbeien (vers of diepvries)
- 150 g yoghurt
- 50 ml citroensap
- 100 ml melk (of als alternatief sojamelk)

BEREIDING
De verse vruchten wassen, schoonmaken en afdeppen. 
De aardbeien van de steeltjes ontdoen en in vieren delen (bevroren vruchten ca. 30 min 
op een vlak bord laten ontdooien en grote stukken doorsnijden). Alle ingrediënten in de 
mengbeker doen. Meermaals kort / met pulsen mixen en dan, al naar gelang de gewenste 
consistentie, max. 1 minuut romig pureren, eventueel met een korte onderbreking.
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Sinaasappelsmoothie met gember (scherp) 
INGREDIËNTEN 
- 1 grote sinaasappel (ca. 200 g vruchtvlees)
- 1/2 rijpe banaan
- 15 g verse gember
- 100 ml sojamelk of melk

BEREIDING
De sinaasappel schillen en het witte vel volledig 
verwijderen. De sinaasappel in stukken snijden. 
Banaan pellen en in stukken snijden. Gember schillen 
en raspen. De ingrediënten in de mengbeker doen en de sojamelk of melk tot de MAX-
markering bijvoegen. Meermaals kort / met pulsen mixen en dan, al naar gelang de gewenste 
consistentie, max. 1 minuut romig pureren, eventueel met een korte onderbreking

Banaan-kefirsmoothie 
INGREDIËNTEN 
- 1 rijpe banaan
- 400 ml kefir
- 100 ml water
- 3 el citroen- / limoensap
- 3 el duindoornsap

BEREIDING
Banaan pellen, in stukken snijden en in de mengbeker doen. De kefir, het limoensap en 
het duindoornsap in de mengbeker doen en tot de MAX-markering met water bijvullen. 
Meermaals kort / met pulsen mixen en dan, al naar gelang de gewenste consistentie, max. 1 
min romig pureren, eventueel met een korte onderbreking.

Paprikasmoothie 
INGREDIËNTEN 
- 1 grote rode paprika
- 2 tomaten
- 200 ml) amandeldrink (of als alternatief melk of sojamelk)
- Snufje zout
- Gemalen peper
- Naar wens met gedroogde kruiderijen kruiden, bijv. peterselie,
basilicum, oregano, bonenkruid, dragon, majoraan, tijm
(Bij gebruik van verse kruiden deze wassen en klein snijden)

BEREIDING
De paprika wassen, van de stelen ontdoen, in vieren delen, ontpitten en in kleine stukken 
snijden. Tomaten wassen, in vieren delen, van de stelen ontdoen en in kleine stukken snijden. 
De paprika en de tomaten samen met de amandeldrink en de kruiderijen in de mengbeker 
doen. Om deze later op smaak te brengen kunnen de kruiderijen ook na het eerste mixen 
worden bijgevoegd. De kant-en-klare drank een paar minuten laten staan, zodat de kruiden 
zich kunnen ontwikkelen. Meermaals kort / met pulsen mixen en dan, al naar gelang de 
gewenste consistentie, max. 1 minuut romig pureren, eventueel met een korte onderbreking.

Kersen-bananensmoothie 
INGREDIËNTEN 
- 150 g zure kersen (ontpit, ingevroren)
- 100 ml melk
- 1 kleine rijpe banaan
- 125 g magere quark
- 1 el esdoornstroop (of als alternatief honing)
- 1 vanillestokje
- 1-2 ijsblokjes 
 

BEREIDING
De diepvrieskersen ca. 30 min laten ontdooien. De kleine banaan pellen en in stukken snijden. 
Het vanillestokje in de lengte opensnijden en het merg eruit krabben. Alle ingrediënten in de 
mengbeker doen. Meermaals kort / met pulsen mixen en dan, al naar gelang de gewenste 
consistentie, max. 1 minuut romig pureren, eventueel met een korte onderbreking.
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Bessensmoothie 
INGREDIËNTEN 
- 100 g blauwe bosbessen
- 180 g frambozen
- 2 tl honing
- 300 g yoghurt

BEREIDING
Blauwe bosbessen en frambozen wassen, schoonmaken en laten afdruppelen. Alle 
ingrediënten in de mengbeker doen. Meermaals kort / met pulsen mixen en dan, al naar 
gelang de gewenste consistentie, max. 1 min romig pureren, eventueel met een korte 
onderbreking.

Braam-papajasmoothie  
INGREDIËNTEN 
- 250 g bramen
- 1 appel
- 2 x 50 ml appelsap
- 1 papaja
- 1 el esdoornstroop

BEREIDING
Bramen wassen, schoonmaken en afdrogen.
De appel wassen, in vieren delen, het klokhuis verwijderen 
en klein snijden (diepvriesbramen ca. 30 min laten ontdooien). De bramen met de stukjes 
appel en de helft van het appelsap in de mengbeker doen. Meermaals kort / met pulsen 
mixen en dan, al naar gelang de gewenste consistentie, max. 1 minuut romig pureren, 
eventueel met een korte onderbreking. De smoothie in 2 grote glazen schenken. De papaja 
in vieren delen, de kernen eruit lepelen en de vruchten schillen. De stukken fruit kleinmaken. 
Samen met het overgebleven appelsap en de el esdoornstroop in de mengbeker doen en 
enkele keren kort/met pulsen mixen. Dan, al naar gelang de gewenste consistentie, max. 1 
minuut romig pureren. De tot de helft gevulde glazen met de papajasmoothie bijvullen.



SMAKELI JK ETEN! 

Notities /  Eigen recepten 




