
Groene smoothiebowl

Een groene smoothiebowl is één van mijn favorieten, want het zit o.a. boordevol 
vitaminen, mineralen, levende enzymen en vezels. Doordat je zo'n bowl niet snel naar 
binnen giet (zoals een 'normale' smoothie), maar rustig eet, kan je lichaam alle 
voedingsstoffen op een optimale manier verwerken.
Je kunt veel verschillende combinaties fruit, groente en toppings gebruiken, om steeds 
weer te genieten van een heerlijke bowl gezondheid. Zelfs mijn 'kieskeurige' etende zoon 
werkt zo vol smaak flinke porties groente, fruit en noten/zaden weg.

Groene smoothiebowl voor 1 persoon

Ingrediënten
Basis:
– Verschillende soorten fruit, liefst vers, evt. bevroren (banaan, klein stukje citroen of 
citroenpoeder*, blauwe bessen, aardbei, mango, perzik, peer, appel, kiwi, ananas, enz)
– Één of meerdere soorten verse groene bladgroenten (spinazie, veldsla, andijvie, 
eikenbladsla, ijsbergsla, rucola, boerenkool, chinese kool, paksoi, enz)
– Zaden (heel lijnzaad, chiazaad, hennepzaad)
Extra:
– Evt. andere groenten (kiemen, wortel, bleekselderij, komkommer, rode biet, paprika, enz)
– Evt. gemberwortel, geelwortel of kurkumapoeder (met peper) of kaneel voor een 
verwarmende, kruidige smoothiebowl.
– Evt. poeders (chlorella, spirulina, tarwegras, maca, lucuma) Ben zelf fan van 
'HealthForce Vitamineral Green'
– Evt. garnering: gehakte rauwe noten, cacaonibs, pompoenpitten, 'superfoods' 
(gojibessen, incabessen, ed.), kokosrasp, geraspte 92/99% chocolade

Zo maak je een groene smoothiebowl:
1. Vul een blender met:
Basis:
– 2 á 3 porties fruit. Meestal kies ik voor banaan met citroenpoeder* en 2 extra stuks fruit, 
waar mogelijk met schil (bij bijv. klein fruit, perzik, peer, appel, maar ook bij een kiwi).
– een flinke dubbele handvol groene bladgroenten (1 soort of een mix)
– 2 eetlepels zaden (1 el. lijnzaad en 1 el. andere)
Extra:
– evt. een portie andere groente(n)
– evt. kruiden/specerijen naar smaak
– evt. poeder(s) (bijv. 1 el. 'Vitamineral Green' of enkele theelepels van verschillende 
poeders)

– Vul aan met een glas (gefilterd) water en blend deze mix tot een dikke smoothie. Voeg 
water toe tot de gewenste dikte ontstaat, maar maak hem niet te dun!



2. Doe deze dikke smoothiemix in een schaal.
3. Kies 2 porties fruit (klein fruit of snijd grote vruchten in blokjes) en doe deze ook in 
de schaal.
4. Je kunt de smoothiebowl bestrooien met 1 of een mix van de garneringen.

Tip 1: In het begin kun je minder bladgroenten toevoegen om aan de 'groene smaak' te 
wennen en later steeds meer. Kies in de wenperiode ook voor meer neutraal smakende 
bladgroenten, zoals spinazie en veldsla.

Tip 2: Zorg voor afwisseling, dus neem niet dagelijks spinazie. Zo krijg je meer 
verschillende voedingsstoffen binnen en niet dagelijks dezelfde 'anti-nutriënten'.

Tip 3: Experimenteer met verschillende ingrediënten, zodat je jouw persoonlijke smaken 
leert kennen. Maak van je groene smoothiebowl een feestje :)

Tip 4: Ondanks de vele gezondheidsvoordelen van een groene smoothiebowl, is er ook 
een aandachtspunt: de fruitzuren zijn niet goed voor je tandglazuur. Spoel daarom na het 
eten van een smoothiebowl goed je mond met water en wacht min. 1 uur met tanden 
poetsen.

* Zo maak je whole food citroenpoeder:
1. Was een biologische citroen en snijd deze in stukken. Dus met schil!
2. Doe de stukken in de vriezer tot ze bevroren zijn.
3. Maal de bevroren stukken met een blender of nootjeshakker tot een poeder.
4. Dit citroenpoeder bewaar je in de vriezer. Je kunt er steeds een portie van 
toevoegen aan je smoothies.

www.LiefdevolleWereld.com 


