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1. Gezonde power smoothie 

Ingrediënten:  

 1 banaan 

 1/2 appel 

 1 kleine rode biet 

 1 stengel bleekselderij 

 2 el havermout 

 1 dadel 

 1 tl kaneel 

 200 ml ongezoete 

amandelmelk 

 

Deze smoothie zorgt ervoor dat 

je direct een enorme energie 

boost krijgt.  

De zuurstoftoevoer wordt 

verhoogd door de rode biet en 

de bleekselderij. Hierdoor is je lichaam in staat betere prestaties te leveren. 

Het is van belang om de appel met schil en al in je smoothie te verwerken. De antioxidanten in de 

schil zorgen er namelijk voor dat de vrije radicalen worden geneutraliseerd. Vrije radicalen komen vrij 

wanneer je je inspant. Hierdoor verminder je spierpijn en vertraag je het verouderingsproces. 

 

 



2. Groene smoothie  

Ingrediënten: 

 2 avocado 

 40 gr alfalfa 

 2 banaan 

 400 ml amandelmelk 

 

Deze groene smoothie bevat veel 

voedingsstoffen die goed zijn voor je 

lichaam en is ook nog een heel makkelijk 

en snel te bereiden. 

Alfalfa is een kiemgroente die veel 

belangrijke bouwstoffen bevat. Wanneer je gaat voor deze smoothie krijg je in ieder geval je 

dagelijkse portie vitamines en mineralen binnen. De avocado zorgt ervoor dat je gezonde vetten 

binnenkrijgt die belangrijk zijn voor je hart en bloedvaten. 

 

 

3. Kater killer  

Ingrediënten: 

 1 grote banaan 

 1 tomaat 

 1 cm gember 

 1 tl honing 

 100 ml kokosmelk (de dikke variant) 

 100 ml vers sinaasappelsap 

 200 ml ongezoet kokoswater of water 

 

Wist je dat de kloppende hoofdpijn bij die je bij 

een kater ervaart min of meer een 

uitdrogingsverschijnsel is?  

De grote hoeveelheid alcohol in je lichaam heeft 

gezorgd voor een tekort aan vocht in je lichaam. Daarom is dit ook een grote smoothie.  

Bij het herstellen van je spieren helpen de fructose, vitamines en de mineralen in de banaan, de 

tomaat, het sinaasappelsap en de honing. Het kan slim zijn om de smoothie te maken met 

kokoswater. Kokoswater zit namelijk vol elektrolyten die je spieren tijdens het sporten hebben 

verloren en weer aangevuld moeten worden. 


