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Ingrediënten 

Groene 
Smoothie          Recepten

Dit heb je nodig: 

Zo maak je het klaar:

Groene 
Smoothie        

1. Stop alle ingrediënten in de blender en voeg als laatste het water toe. 
2. Zet de blender aan en wacht tot alles goed gemixt is. Eventueel nog wat water 

toevoegen als je van dunne smoothies houdt. 
3. Het resultaat: niet alleen een erg smakelijk en gezonde smoothie, maar ook een 

goede manier om wilde groente toe te voegen aan je dieet!

•	 2	bananen
•	 2	el.	gepelde	hennepzaadjes	
•	 1	zak	bevroren	blauwe	bessen
•	 2,5	kopjes	water
•	 5	boerenkoolbladeren

Dag 1 - Boerenkool Banaan Smoothie

30% groente



Ingrediënten 

Groene 
Smoothie          Recepten

Dit heb je nodig: 

Zo maak je het klaar:

Dag 2 - Mango Raapstelen Smoothie

•	 6	perssinaasappels
•	 1	banaan
•	 1/2	mango
•	 1	bosje	raapstelen	

1. Maak de mango en raapstelen goed schoon. 
2. Doe vervolgens alle ingrediënten in de blender en maal het tot een smoothie. 

30% groente



Ingrediënten 

Groene 
Smoothie          Recepten

Dit heb je nodig: 

Zo maak je het klaar:

Groene 
Smoothie        

Dag 3 - Aardbei Paksoi Smoothie

1. Blender de paksoi en de amandelmelk tot een gladde massa. 
2. Voeg daarna het fruit toe en blend het totdat alles fijn is. 
3. Eet smakelijk!

•	 2	handen	verse	paksoi
•	 400	ml	ongezoete	amandelmelk
•	 1	hand	aardbeien
•	 2	perziken

30% groente



Ingrediënten 

Groene 
Smoothie          Recepten

Dit heb je nodig: 

Zo maak je het klaar:

Dag 4 - Spinazie Frambozen Smoothie

•	 Handjevol	verse	spinazie
•	 Banaan
•	 ½	doosje	(bevroren)	frambozen
•	 250	ml	kokoswater
•	 1	el	chia	zaden
•	 1	el	tarwegras(poeder)

1. Maak de spinazie schoon en pel de banaan. 
2. Doe dit daarna in de blender en voeg de frambozen, de chiazaden, tarwegras 

en het kokoswater toe. 
3. Nu alles erin zit, kun je de blender aanzetten. 
4. Blend het net zo lang tot er een egale substantie is ontstaan!

30% groente



Ingrediënten 

Groene 
Smoothie          Recepten

Dit heb je nodig: 

Zo maak je het klaar:

Groene 
Smoothie        

Dag 5 - Peer Rucola Smoothie

•	 1	sinaasappel
•	 1	peer
•	 6	walnoten
•	 30	gram	rucola	
•	 Beetje	gember

1. Doe de gepelde sinaasappel en geschilde peer in de blender. 
2. Voeg er zes walnoten en 30 gram rucola aan toe. 
3. Voor de lekkerste smaak voeg je er een stukje verse gember aan toe, maar als 

je dit niet hebt kun je gemberpoeder ook prima gebruiken!  

Voor	extra	frisheid:	Voeg	er	een	paar	ijsblokjes	aan	toe!

30% groente



Ingrediënten 

Groene 
Smoothie          Recepten

Dit heb je nodig: 

Zo maak je het klaar:

Dag 6 - Gember Groene Appel Smoothie

•	 1	citroen
•	 Ca.	20	gram	gember
•	 1	groene	(zure)	appel
•	 Water
•	 2	handen	vol	spinazie	bladeren
•	 Twee	flinke	handen	rozijnen
•	 Cayennepeper

1. Pers de citroenen uit en doe het sap in een blender.Voeg het water toe.
2. Schil de gember en snijd deze in hele kleine plakjes. 
3. Snijd de appel in stukjes en doe die ook in de blender. 
4. Voeg de spinazie als laatste toe. Dan zit een 1,5 liter blender ook echt helemaal 

vol. Als je de blender vervolgens aanzet, zul je hem een beetje moeten helpen 
om ook de spinazie te verwerken. Voeg gewoon wat extra water toe als je denkt 
dat het nodig is.

5. De zoete smaak bereik je door twee flinke handen rozijnen toevoegen. 
6. Voor iets meer pit kun je wat cayennepeper toevoegen.

30% groente



Ingrediënten 

Groene 
Smoothie          Recepten

Dit heb je nodig: 

Zo maak je het klaar:

Groene 
Smoothie        

Dag 7 - Avocado Peer Smoothie

•	 1	citroen
•	 1	peer
•	 1	kleine,	rijpe	avocado
•	 Munt
•	 Citroenschilletje	ter	garnering

1. Schil de citroen, verwijder de pitjes en snijd hem klein. 
2. Schil de peer. 
3. Was de munt. 
4. Vervolgens pel je de avocado en verwijder je de pit. 
5. Doe alles in een keukenmachine en … mixen maar! 
6. Schenk de smoothie in een glas en garneer het eventueel met een citroenschil-

letje.

40 % groente



Ingrediënten 

Groene 
Smoothie          Recepten

Dit heb je nodig: 

Zo maak je het klaar:

Dag 8 - Grapefruit Smoothie

1. Snijd 200 gram witte kool in reepjes en doe deze in de blender.
2. Pers vervolgens de grapefruit uit en schenk het sap in de blender. Je zou de 

grapefruit ook kunnen schillen en de partjes kunnen toevoegen, want dan heb je 
de grapefruit inclusief de vezels. 

3. Doe als laatste de 125 gram bosbessen erbij. 
4. Schenk er nog een groot glas water bij en blend het geheel tot een egale 

smoothie en klaar is je “groene” smoothie!

•	 200	gr.	witte	kool
•	 1	grapefruit
•	 125	gr.	bosbessen
•	 1	glas	water

40 % groente



Ingrediënten 

Groene 
Smoothie          Recepten

Dit heb je nodig: 

Zo maak je het klaar:

Groene 
Smoothie        

Dag 9 - Rode Kool Munt Smoothie

•	 200	gr.	(gekookte)	bietjes
•	 1	banaan
•	 8	gr.	munt
•	 1	groot	glas	amandelmelk

1. Pak 200 gram gekookte biet en doe die in de blender. 
2. Schil de banaan.
3. Doe de geschilde banaan erbij samen met de munt. 
4. Giet er vervolgens een groot glas gekoelde amandelmelk bij. 
5. Zet de blender aan en zorg dat het echt een egale groene smoothie wordt.  

 

Hij	is	natuurlijk	wel	rood,	maar	hij	valt	absoluut	in		
de	categorie	“groene	smoothie”!

40 % groente



Ingrediënten 

Groene 
Smoothie          Recepten

Dit heb je nodig: 

Zo maak je het klaar:

Dag 10 - Blauwe Bes Komkommer

1. Boen de komkommer schoon (of schil de komkommer). 
2. Was de spinazie en stop vervolgens alle ingrediënten in de blender. 
3. Mixen maar! Het is klaar als er een egale substantie is ontstaan! 

•	 250	ml	water
•	 1/2	komkommer	(in	blokjes	gesneden)
•	 1/2	doosje	(bevroren)	aardbeien
•	 1/2	doosje	(bevroren)	blauwe	bessen
•	 1	banaan
•	 2	grote	handen	spinazie
•	 Sap	van	1	citroen
•	 Superfoodpoeder	naar	keuze	(maca	of	

chlorella	bijvoorbeeld)

50 % groente



Ingrediënten 

Groene 
Smoothie          Recepten

Dit heb je nodig: 

Zo maak je het klaar:

Groene 
Smoothie        

Dag 11 - Bleekselderij Gember Smoothie

1. Schil de appel en peer
2. Snijd de bleekselderij in stukjes
3. Stop alle ingrediënten in de blender
4. Kijk hoeveel water je nodig hebt en voeg dat eventueel toe
5. Nog een keer blenden en klaar is je smoothie!

•	 2-3	handjes	vol	met	sla	of	spinazie
•	 2	stengels	bleekselderij
•	 2	appels
•	 1	peer
•	 Handje	peterselie	of	koriander
•	 Water	(hoeveelheid	is	weer	afhankelijk	

van	de	dikte	van	de	smoothie)

60 % groente



Ingrediënten 

Groene 
Smoothie          Recepten

Dit heb je nodig: 

Zo maak je het klaar:

Dag 12 - Courgette Appel Smoothie

•	 1	courgette
•	 1	banaan
•	 1	appel
•	 Handje	vol	muntblaadjes	

1. Snijd de courgette in dikke plakken. Dan is hij wat gemakkelijker te behappen 
door je blender. 

2. Schil vervolgens de banaan en breek deze in stukken. Voeg de banaan toe aan 
de courgette. 

3. Snijd de appel in vieren. Verwijder de delen van het klokhuis uit de partjes. Voeg 
de partjes vervolgens toe aan de courgette en de banaan. 

4. Pluk de blaadjes munt los van de steeltje. Voeg deze als laatste toe samen met 
een groot glas water. 

5. Zet de blender aan en blend het geheel tot een egale groene smoothie.

50 % groente



Ingrediënten 

Groene 
Smoothie          Recepten

Dit heb je nodig: 

Zo maak je het klaar:

Groene 
Smoothie        

Dag 13 - Andijvie Fruit Smoothie

•	 Dit	heb	je	nodig:
•	 250	gram	andijvie
•	 1	banaan
•	 1	kiwi
•	 1	appel

1. Voor deze smoothie heb je een grote blender nodig, van minimaal 1,5 liter in-
houd. Doe de andijvie in een blender. 

2. Vul de blender met water totdat de waterlijn ter hoogte van de andijvie is. 
3. Zet de blender 30 seconden aan. 
4. Voeg de banaan toe. 
5. Was de appel, snijd het klokhuis eruit en doe de appel met schil in de blender.
6. Zet de blender 30 – 60 seconden aan. 

50 % groente



Ingrediënten 

Groene 
Smoothie          Recepten

Dit heb je nodig: 

Zo maak je het klaar:
Dag 14 - Banaan Avocado Smoothie

•	 1	glas	kokoswater
•	 ½	avocado
•	 ½	bakje	blauwe	bessen
•	 ½	banaan
•	 Grote	hand	boerenkool

1. Doe alle ingrediënten in de blender en blenden maar! 
2. Simpel en snel!

60 % groente



Ingrediënten 

Groene 
Smoothie          Recepten

Dit heb je nodig: 

Zo maak je het klaar:

Groene 
Smoothie        

Dag 15 - Rode Kool Appel Smoothie

•	 ½	kopje	vers	geperste	sinaasappelsap
•	 2	wortels
•	 2	cm	gember
•	 1	groene	appel
•	 125	gram	rode	kool

1. Snijd de wortel in stukjes
2. Schil de gember
3. Stop nu alle ingrediënten in de blender en mixen maar!

60 % groente



Ingrediënten 

Groene 
Smoothie          Recepten

Dit heb je nodig: 

Zo maak je het klaar:

Dag 16 - Radijs Citroen Smoothie

1. Pers de citroen uit en doe het sap in de blender. 
2. Maak de radijsjes schoon.
3. Snijd de appel in vieren en verwijder het klokhuis. Doe dit ook in de blender.
4. Schil de komkommer. Het hoeft niet, maar het maakt de smoothie wat lichter qua 

smaak en zeker qua kleur. 
5. Snijd de komkommer vervolgens in grote stukken, doe die er samen met een 

half glas water ook bij.

•	 1	citroen
•	 1	appel
•	 1	komkommer
•	 125	gr.	radijs

60 % groente



Ingrediënten 

Groene 
Smoothie          Recepten

Dit heb je nodig: 

Zo maak je het klaar:

Groene 
Smoothie        

Dag 17 - Mango Munt Smoothie

1. Doe de zak veldsla in de blender. 
2. Schil de mango en snijd het vruchtvlees los van de pit en doe het vruchtvlees in 

de blende. Voeg er de blaadjes munt aan toe en een glas water.
3. Zet de blender aan en mix het geheel tot een egale smoothie. 
4. Voeg eventueel naar smaak nog wat munt toe.

•	 200	gram	veldsla
•	 1	mango
•	 10	muntblaadjes
•	 1	glas	water

60 % groente



Ingrediënten 

Groene 
Smoothie          Recepten

Dit heb je nodig: 

Zo maak je het klaar:
Dag 18 - Bleekselderij Paprika Smoothie

•	 4	stengels	bleekselderij
•	 1	banaan
•	 1	groene	paprika
•	 1	groot	glas	water
•	 Optioneel:	chia-	en/of	hennepzaad

1. Maak de bleekselderij schoon en snijd vier stengels in stukken. Doe deze in de 
blender.

2. Schil de banaan en breek deze door midden. Voeg de banaan toe aan de 
bleekselderij.

3. Maak de paprika schoon. Snijd hem door midden en verwijder de zaadlijsten. 
Snijd of scheur de paprika in grote stukken. Voeg de paprika toe aan de bleek-
selderij en de banaan. Voeg als laatste een groot glas water toe. 

4. Blend het geheel tot een egale groene smoothie. 
5. Optioneel: voeg wat chiazaad en/of hennepzaad toe.

80 % groente



Ingrediënten 

Groene 
Smoothie          Recepten

Dit heb je nodig: 

Zo maak je het klaar:

Groene 
Smoothie        

Dag 19 - Brocoli Smoothie

•	 2	el.	verse	citroensap
•	 ¼	kopje	versgeperste	sinaasappelsap
•	 ½	kop	broccoli	(fijngehakt)
•	 1	tomaat	(fijngehakt)
•	 ½	kopje	spinazie	(gehakte)
•	 1	eetlepel	rauwe	zonnebloempitten
•	 Schijfje	citroen	

1. Pers de citroen tot 2 eetlepels citroensap
2. Ontkroon de tomaat
3. Stop alle ingrediënten in de blender en blenden maar
4. Schenk het in een glas en garneer het met een stronkje brocolli! 

80 % groente



Ingrediënten 

Groene 
Smoothie          Recepten

Dit heb je nodig: 

Zo maak je het klaar:

Dag 20 - Sla Pruimen Smoothie

•	 Kleine	krop	Romeinse	sla,	ca	200	gram
•	 5	pruimen
•	 Groot	glas	water

1. Haal de blaadjes los van het kopje Romeinse sla en was ze goed met water. Zo 
voorkom je dat er zand in je smoothie komt. Breek vervolgens de blaadjes in 
stukken en doe deze in de smoothie. 

2. Schenk er een groot glas water bij en zet dan de blender aan. Snijd vervolgens 
de pruimen door midden en verwijder de pit. 

3. Doe de pruimen erbij. Zet de blender opnieuw aan. Als het een egale groene 
smoothie is geworden, proef dan even het resultaat. 

4. Bepaal op basis daarvan of je hem nog wat zoeter wilt maken. Dan kun je even-
tueel  agavesiroop of verse dadels toevoegen en nog even kort de blender aan-
zetten. 

80 % groente



Ingrediënten 

Groene 
Smoothie          Recepten

Dit heb je nodig: 

Zo maak je het klaar:

Groene 
Smoothie        

Dag 21 - Tomaten Smoothie

•	 4	(fijngehakte)	tomaten
•	 125	ml	tomatensap
•	 125	ml	appelsap
•	 2	wortelen
•	 2	stengels	(fijngemalen)	selderij	

1. Was de wortelen, selderij en tomaten goed schoon. 
2. Snijd de groenten grof en stop het in de blender. 
3. Voeg de tomaten- en appelsap toe en laat het goed mixen. 
4. Voeg eventueel ijsklontjes toe voor een fris effect! 

90 % groente
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15 Bonus Smoothie Recepten 
 

1. Amandel-spinazie smoothie (30% groente) 
 
Dit heb je nodig:  

• 2 handen vol spinazie 
• 400 ml ongezoete amandelmelk 
• 1 schaaltje met druiven 
• 2 bananen 
• 4 theelepels amandelpasta 

Zo maak je het klaar: 
1. Blender de spinazie en amandelmelk tot een gladde substantie.  
2. Vervolgens voeg je de overige ingrediënten toe en blender je het nogmaals.  

Enjoy! 
 

2. Spinazie-sinaasappel smoothie (30 % groente) 
 
Dit heb je nodig: 

• 1 hand verse spinazie 
• 2 sinaasappelen 
• 1 groene appel (met schil; extra vitamines!) 
• 1 glas water 

Zo maak je het klaar: 
1. Was de spinazie en appel.  
2. Pel de sinaasappelen.  
3. Doe alles in de blender en mix het tot een gladde massa.  
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3. Aardbei-spinazie smoothie (30% groente) 
 
Dit heb je nodig: 

• 2 handen vol wilde spinazie 
• 400 ml amandelmelk 
• 1 handje vol aardbeien 
• 1 handje vol blauwe bessen 
• 1 banaan 
• Klein handje vol amandelen (eerst een nachtje laten weken!) 

Zo maak je de groene smoothie klaar: 
1. Doe de spinazie, amandelmelk en geweekte amandelen in de blender en mix 

het fijn.  
2. Voeg het fruit toe en blender het kort, maar krachtig.  

 
 

Tip: Zin in een koude smoothie? Voeg bevroren fruit toe! 

 
4. Boerenkool smoothie (40 % groente) 
 
Dit heb je nodig: 

• 5 boerenkoolbladeren 

• 2 bananen 

• 2 el gepelde hennepzaadjes 

• 1 doosje bevroren blauwe bessen 

• 2,5 kopje water 
 

Zo maak je het klaar: 

1. Was de boerenkool en pel de bananen.  

2. Alles mag nu in de blender worden gestopt en … mixen maar!  
 
 



 

 
21 dagen Groene Smoothie Challenge van www.MissNatural.nl 

5 

5. Paprika-munt smoothie (50 % groente) 
 
Dit heb je nodig: 

• 1 rode paprika 

• 1 banaan 

• Een hand vol muntblaadjes 

• Groot glas amandelmelk 

Zo maak je het klaar: 
 

1. Maak eerst de paprika schoon.  
2. Snijd hem door midden en verwijder de zaadlijsten.  
3. Snijd de twee helften vervolgens ook weer door midden en doe de vier 

stukken in de blender. 
4. Schil de banaan en breek deze in twee stukken. 
5.  Voeg deze toe aan de paprika. 
6. Haal een flinke hand blaadjes los van de munt en voeg deze blaadjes toe.  
7. Schenk als laatste een groot glas amandelmelk bij de paprika, banaan en 

munt.  
8. Zet de blender aan en blend het geheel tot een egale smoothie.  

 
TIP! Blend deze smoothie iets langer dan normaal. De paprika heeft namelijk een 
harde schil en die laat zich wat minder snel tot pulp slaan. Kijk dus even goed of je 
blender het geheel goed heeft kunnen malen, voordat je de groene smoothie uit 
schenkt in twee glazen.  
 
Proef even of je genoeg munt hebt toegevoegd. Genieten maar! 
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6. Groene smoothie voor profs! (60 % groente)  

Dit heb je nodig: 

• 2-3 handjes vol met sla of spinazie 
• 2 stengels bleekselderij 
• 2 appels 
• 1 peer 
• Handje peterselie of koriander 
• Water (hoeveelheid is weer afhankelijk van de dikte van de smoothie) 

Bereidingswijze: 

1. Schil de appel en peer 
2. Snijd ze in stukjes 
3. Was de spinazie 
4. Alles kan in de blender en blenden 
5. Water toevoegen indien nodig 

 
7. Hersenbrandstof  (60% groente) 
 
Dit heb je nodig: 

• 2 handen wilde spinazie 
• 400 ml kokoswater 
• 2 rijpe peren 
• 1 mango 
• 1/2 banaan 

Zo maak je het klaar: 
1. Was de spinazie, de mango en de peren.  
2. Doe vervolgens alles in de blender.  
3. Het is klaar als het een egale substantie is geworden. Geniet ervan! 
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8. Courgette-avocado smoothie (70% groente) 
 
 
Dit heb je nodig: 

• 200 gr. Courgette 
• 1 avocado 
• 250 gr. (verse) ananas 
• 1 groot glas water 
• Optioneel: chiazaden 

 
Zo maak je het klaar: 

1. Snijd 200 gram courgette in stukken en doe deze in de blender. 
Snijd de avocado door midden en verwijder de pit. Lepel vervolgens het 
vruchtvlees uit de schil en voeg het vruchtvlees toe aan de courgette. 

2. Doe de verse ananas in stukken erbij en voeg een groot glas water toe. Zet 
de blender aan en blend het geheel tot een egale groene smoothie.  

3. Je kunt, als je dit lekker vind, ook nog 1-2 eetlepels chiazaad toevoegen. 
Drinken maar!	  
 

9. Selderi j  – venkel smoothie (80% groente) 
 
Dit heb je nodig: 

• Selderij 
• Komkommer 
• Limoen 
• Peterselie 
• Appel (of peer)  
• Venkel 

 
Zo maak je het: 

1. Was de selderij, appel (of peer), venkel en komkommer. Snijd alles in grove 
stukken en doe het in de blender. Krachtig laten blenden.  

2. Daarna kun je de peterselie toevoegen en de limoen uitknijpen. Even zachtjes 
laten mixen en tadaaa.. daar is je supergezonde smoothie!  
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10. Selderi j  – l imoen smoothie (80%) 
 
Dit heb je nodig: 

• Selderij 
• Kool 
• Limoen 
• Appel (of peer) 
• Komkommer 

 
Zo maak je het: 

1. Was de selderij, appel (of peer) en komkommer. Snijd vervolgens alles, 
inclusief de kool, in grove stukken en stop het in de blender.  

2. Even blenden tot er een mooie gladde substantie ontstaat. Als laatste stap 
knijp je de limoen in de blender uit en laat je het nog even kort blenden.  

3. Yesss, ready to eat! 
 

11. Relax & Digest Smoothie (80% groente)    
 
Een vrolijk lichtgekleurde smoothie met een verfijnde anijssmaak. 
 
Dit heb je nodig:  

• 1 venkelknol 
• 2 grote sinaasappelen 
• bosje basilicum 

 
Zo maak je de smoothie klaar: 

1. Was de venkel, snijd het groen af en snijd vervolgens de venkel klein. Schil 
de sinaasappelen, en bewaar wat sinaasappelschil voor de garnering.  

2. Snijd de sinaasappelen klein en verwijder de pitjes. Was de basilicum en doe 
vervolgens alle ingrediënten in de blender.  

3. Garneer het met venkelloof en sinaasappelschil en … klaar is je smoothie! 
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12. Wortel-gember smoothie (90 % groente) 
 
Dit heb je nodig: 

• ½ komkommer 
• ½ venkel 
• 2 stronken groenselderij 
• 2 bietjes 
• 1 appel 
• 3 wortels 
• Beetje (verse) gember 

 
Bereidingswijze: 
Was alle groenten. Snijd alles in grove stukken en gooi het in de blender! Even kort, 
maar krachtig aanzetten …. en daar is je overheerlijke wortel-gember smoothie! 

 
13. Stralende huid smoothie (100% groente) 
 
Deze groene smoothie is geweldig voor een stralende en frisse huid, werkt 
reinigend en vochtafdrijvend.  
 
Dit heb je nodig: 

• 6 blaadjes sla 
• ½ komkommer 
• 100 g radijs 
• 1 stengel bleekselderij met groen 
• 3 bosuitjes 
• 2 middelgrote tomaten 

 
Zo maak je de smoothie klaar: 

1. Was alle groenten, snijd alles in grove stukken en stop alles in de blender.  
2. Schenk de smoothie in een mooi glas.  
3. Tip: garneer met bosui als roerstaafje en een schijfje komkommer en radijs.  
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14. Peterselderi j  smoothie (100 % groente) 
 
Dit heb je nodig: 

• 2 wortelen 
• 2 selderijstengels 
• Handje vol peterselie 
• 6 bladen romeinse sla 

 
Zo maak je het klaar: 

1. Was alle ingrediënten goed! Vervolgens stop je de al grof voorgesneden 
wortelen, selderijstengels, romeinse sla en peterselie in de blender.  

2. Laat je verrassen door de kleur en eet smakelijk! 
 

15. Rauwe groente smoothie (100% groente) 
 
Dit heb je nodig: 

• 1 tot 2 el verse citroensap of balsamico azijn 
• 250 gram broccoli 
• 1 tomaat 
• 1/2 rauwe wortel 
• 250 gram boerenkool 
• 1 tot 2 teentjes knoflook 
• 100 gram zonnebloempitten 
• 100 gram sesamzaadjes 
• 2 ringen ui 

 
Zo maak je het klaar: 

1. Was de broccoli, tomaat, wortel en boerenkool goed schoon. Snijd het 
daarna in grove stukken en stop het in de blender.  

2. Voeg vervolgens de overige ingrediënten toe en blenden maar! 
 

 


