
Creëer je eigen

Smoothie

Challenge



 

Gefeliciteerd met dit smoothieboek! 

 

Ik zal me eerst even aan je voorstellen! Voor het geval dat je me nog niet 

kent, ik ben Evelina Zinger, mede eigenaar van Gezondblog, 

voedingsdeskundige en moeder van 2 lekkere puberjongens. We drinken 

hier al heel wat jaren smoothies en ook de kinderen zijn de verschillende 

smaken erg gaan waarderen! 

 

Met de recepten uit dit smoothieboek kan je je eigen Gezonde Smoothie 

Challenge! gaan doen! En dan precies op het moment dat het jou 

uitkomt. Voor 4 weken lang, op elke doordeweekse dag zitten hier 

recepten in. In het weekend kan je zelf gaan experimenteren met de “left 

overs” van de afgelopen week. 

 

Bij elke nieuwe week zit een boodschappenlijstje zodat je alles in 1x in 

huis kunt halen. 

 

Als je het leuk vindt kun je ook meepraten in de besloten Facebookgroep 

waar je al je vragen aan me kwijt kunt.

 
 

 

 



 

 

Welke blender heb ik nodig? 

 

Tijdens de Gezonde Smoothie Challenge is een goede blender geen 

must maar wel erg fijn. 

Je kan ook smoothies met een staafmixer maken alleen is het meer werk 

en krijg je de ingrediënten vaak niet goed fijn. 

 

Bij de aanschaf van een blender is de power één van de belangrijkste 

dingen. Een eenvoudige blender heeft bijvoorbeeld 400 watt vermogen, 

daarmee kun je prima smoothies maken, alleen groentes als bijvoorbeeld 

wortels zullen niet goed fijn gemaald worden. 

 

Koop je daarentegen een blender met 1500 tot 2200 watt (de zogeheten 

powerblenders) dan maak je alles helemaal smooth! Met dit soort 

blenders kan je zelfs harde noten door je smoothie gooien en je ziet ze 

niet meer terug! 

 

Ik heb op deze pagina mijn favoriete tools staan waaronder ook een 

goede blender van Montana. Het is niet de duurste onder de 

powerblenders (die prijs kan oplopen tot wel € 1000,00!) maar wel een 

hele krachtige. 

 

Een tweede puntje is de maat van de mixbeker. Je ziet tegenwoordig heel 

veel kleine blenders waaruit je meteen kunt drinken. Ze zien er vaak 

hartstikke leuk uit maar ik vind ze niet praktisch. Mijn idee is dat als je 

toch een smoothie maakt, maak er dan meteen meer tegelijk, of om uit te 

delen of voor later op de dag, of je vriest het in voor een andere keer. 

Dus een grote mixbeker is dan even handiger. 

Daarnaast gebruik ik mijn blender (2 liter kan) ook voor het maken van 

beslag, soep, saus etc. Dan is een grote kan ook veel praktischer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gezondblog.nl/mijn-favoriete-tools/


 

 

Welke bladgroenten kan je gebruiken 

 

Ik wil je wat meer vertellen over de verschillende bladgroenten die je in 

een smoothie kunt gebruiken. 

 

In veel recepten die ik in de challenge gebruik wordt spinazie gebruikt. Dit 

is omdat het snel een gladde structuur geeft in een smoothie en praktisch 

smaakloos is. Daarnaast is het ook nog betaalbaar en het hele jaar door 

te verkrijgen. 

 

Maar voel je vrij om de spinazie te vervangen door andere bladgroenten 

zoals bijvoorbeeld boerenkool of sla. Maar ook kruiden als basilicum en 

munt zullen verrassende resultaten geven.  

 

Heb je de Smoothie ingrediënten wijzer al gedownload? Daar staan alle 

soorten ingrediënten in met de uitleg wat het voor je lichaam doet. Je 

kunt hem hier aanvragen. 

 

Begin je net met de wat meer groene smoothies dan adviseer ik om echt 

even de recepten te volgen. Want je zult niet de eerste zijn die afhaakt 

als de smaak tegenvalt. 

 

Als de challenge een kleine week op gang is en het weekend breekt aan 

dan is het tijd om zelf te freestylen! Alle restjes kan je dan opmaken en 

zelf een super smoothie creëren. Ik ben heel benieuwd wat daar voor 

creaties uitkomen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gezondblog.nl/smoothie-ingredientenboek/


BOODSCHAPPEN WEEK 1

Groente vers
1 grote zak spinazie
1 avocado
1 courgette
ca. 30 blaadjes munt
1 bos paksoi 
1 komkommer

Fruit vers
4 bananen
1 appel
1 citroen
30 witte druiven

Diverse
400 ml kokosmelk
300 ml kokoswater
4 el chiazaad
2 el hennepzaad
1 zak ijsklontjes

Vers of diepvries
125 gr frambozen
2 perziken 
125 gr mango
40 aardbeien

Gezonde Smoothie Challenge
Ik heb alle ingrediënten voor je verzameld in 1 overzicht,
handig om even uit te printen. Kijk even wat je kan vinden
van de tropische vruchten in de winkel, vers- of diepvriesfruit
maakt niet uit voor de gezonde effecten van de smoothies!



SMOOTHIE

Ingrediënten: 
• 2 handen spinazie
• 2 perziken
• 125 g frambozen,

vers of diepvries
• 1 banaan, gepeld
• 300 ml water
• 2 ijsklontjes

Werkwijze: 
- Doe alle ingrediënten in de blender met het water en 

mix goed fijn.
- Voeg daarna het ijs toe en blend het nogmaals goed koud.

Frozen Forrest

Week 1 Dag 1



SMOOTHIE

Ingrediënten: 
• 1 hand spinazie
• 300 ml kokoswater
• 1/2 courgette
• 2 el hennepzaad
• 1 banaan, gepeld
• 1 appel, zonder klokhuis

Werkwijze: 
- Snij alle ingrediënten klein en doe ze in de blender.
- Voeg het kokoswater en het hennepzaad toe.
- Blend alles goed fijn.
- Voeg nog 2 ijsklontjes toe en blend deze fijn zodat 

de smoothie lekker koud wordt.

Fresh Courgette

Week 1 Dag 2



SMOOTHIE

Ingrediënten: 
• 1 avocado, geschild 

en zonder pit
• 20 aardbeien
• 10 blaadjes munt
• 300 ml water
• 2 ijsklontjes

Werkwijze: 
- Snij de avocado in stukken en doe alles in de blender.
- Voeg het water toe en blend het geheel glad. 

(voeg eventueel meer water toe als het te dik is)
- Blend op het laatste de ijsklontjes mee voor het koude effect.

Creamy mint

Week 1 Dag 3



SMOOTHIE

Ingrediënten: 
• 125 g mango, 

vers of diepvries
• 1 banaan, gepeld
• 3 stengels paksoi
• 300 ml water
• 2 ijsklontjes

Werkwijze: 
- Snij alles klein en doe het in de blender.
- Blend het goed fijn.
- Voeg de ijsklontjes toe en blend nog even kort door.

Heavenly Paksoi

Week 1 Dag 4



SMOOTHIE

Ingrediënten: 
• 1 hand spinazie
• 1/4 courgette
• 30 witte druiven
• 1/4 citroen, geschild
• 300 ml water
• 2 el chiazaad

Werkwijze: 
- Week het chiazaad kort voor in het water.
- Snij alles klein en doe het in de blender met

het chiazaad en water.
- Mix alles goed fijn.
- Voeg de ijsklontjes door en laat het nog even

goed mixen zodat het lekker koud wordt!

Fresh Greens

Week 1 Dag 5



 

 

 

Hoe gaat het ermee? 

 

Zo, de kop is eraf! En hoe is het gegaan? Bevallen de smaken je en merk 

je misschien al dat er wat in je lichaam gebeurt? 

 

Ben je snel gewend aan de groene smaken en wil je ze nog wat gezonder 

willen maken dan kan je wat gaan spelen met de verhoudingen. Dus staat 

er nu vermeld dat je 2 stuks fruit op 1 stuk groente nodig hebt, draai dat 

dan eens om.  

 

Maar pas op dat je het niet te radicaal doe en dat je ze niet meer lekker 

vindt. Neem rustig aan van het fruit iets minder en van de groente iets 

meer om langzaam te wennen. 

 

En voel je vrij om de ingrediënten iets aan te passen als je iets niet kunt 

vinden. Je kunt blauwe bessen bijvoorbeeld ook vervangen door 

gemengde bosbessen. En bijvoorbeeld perzik, mango en nectarines zijn 

ook onderling te verwisselen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOODSCHAPPEN WEEK 2

Groente vers:
6 handen spinazie
2 wortels
2 cm gember
1 rode paprika

Diverse:
400 ml kokosmelk
2 el chiazaad
1 tl kaneel
1 zak ijsklontjes
4 gedroogde abrikozen
1 gedroogde pruim

Fruit vers:
1 appel
2 banaan
2 sinaasappels
1 citroen  

Vers of diepvries:
1 perzik 
1 handje bosbessen
100 gr ananas 
125 gr mango 
10 aardbeien

Gezonde Smoothie Challenge
Ik heb alle ingrediënten voor je verzameld in 1 overzicht,
handig om even uit te printen. Kijk even wat je kan vinden
van de tropische vruchten in de winkels.
Vers- of diepvriesfruit maakt niet uit voor de gezonde
effecten van de smoothies!



SMOOTHIE

Ingrediënten: 
• 2 handen spinazie
• 100 g ananas,

vers of bevroren
• 4 gedroogde abrikozen
• 1 cm gember, geschild
• 300 ml water

Werkwijze: 
- Week het chiazaad voor in het water
- Snij alles wat kleiner, voor de gember zodat die ook

goed fijn wordt geblend.
- Doe alles in de blender samen met de

geweekte chiazaadjes en het water.
- Blend het goed fijn.
- Voeg daarna de ijsklontjes toe en blend die nog even

mee voor een koud effect.

Tropical Spice

Week 2 Dag 1



SMOOTHIE

Ingrediënten: 
• 2 wortels
• 1 appel, zonder klokhuis
• 1 sinaasappel, gepeld
• 1/4 citroen, gepeld
• 1 cm gember, geschild
• 300 ml water
• 2 ijsklontjes

Werkwijze: 
- Snij alle ingrediënten kleiner en doe ze in de blender.
- Vooral het stukje gember alvast goed fijn snijden!
- Voeg het water toe en laat de blender lekker lang draaien 

om alles zo fijn mogelijk te krijgen.
- Daarna nog even de ijsklontjes laten meedraaien en Proost!

Crazy Carrot

Week 2 Dag 2



SMOOTHIE

Ingrediënten: 
• 2 handen spinazie
• 300 ml water
• 1 perzik, ontpit 

of uit de diepvries
• 1 gedroogde pruim
• 125 g mango, diepvries
• 2 el chiazaad
• 2 ijsklontjes

Werkwijze: 
- Week het chiazaad kort voor in het water.
- Snij alle ingrediënten kleiner den doe ze in de blender.
- Voeg het water met het chiazaad toe.
- Blend alles goed fijn.
- Voeg 2 ijsklontjes toe en blend het tot het ijs alles goed

koud heeft gemaakt.

Sweet mango

Week 2 Dag 3



SMOOTHIE

Ingrediënten: 
• 1 rode paprika,

zonder de zaadjes
• 1 banaan, gepeld
• 1 sinaasappel
• 300 ml water
• 1 tl kaneel
• 2 ijsklontjes

Werkwijze: 
- Snij alles klein en doe het in de blender.
- Voeg het water en het kaneel toe en mix het fijn.
- Mix op het laatste de ijsklontjes er nog even doorheen.

Sweet Paprika

Week 2 Dag 4



SMOOTHIE

Ingrediënten: 
• 400 ml kokosmelk
• 2 handjes spinazie
• 10 aardbeien
• 1 handje bosbessen
• 1 banaan, gepeld
• 2 ijsklontjes

Werkwijze: 
- Snij alle ingrediënten kleiner en doe ze in de blender.
- Voeg het kokosmelk toe en mix het lekker glad.
- Doe de ijsklontjes erbij en mix hem koud.

Sweet en Creamy

Week 2 Dag 5



 

 

Week 3 is aangebroken 

 

En zo zijn we alweer halverwege de maand! Deze week wordt er in de 

smoothies weer veel gebruik gemaakt van spinazie. Spinazie heeft de 

meest neutrale smaak van de bladgroenten. Wil je een keer wat anders 

dan kan je het ook vervangen door boerenkool. 

 

Mocht je een smoothie willen inzetten als maaltijdvervanger doe er dan 

een flinke schep havermout bij. Voeg dan ook wat extra vocht toe, want 

havermout maakt het snel dikker! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



BOODSCHAPPEN WEEK 3

Groente vers:
6 handen spinazie
100 g sla
2 rode bieten

Diverse:
20 amandelen
700 ml kokosmelk
1 tl kaneel
2 el gebroken hennepzaad
1 zak ijsklontjes

Fruit vers:
4 bananen
1 sinaasappel
1 kiwi

Vers of diepvries:
50 gr mango
10 aardbeien
200 g ananas
2 perziken
1 handje blauwe bessen

Gezonde Smoothie Challenge
Ik heb alle ingrediënten voor je verzameld in 1 overzicht,
handig om even uit te printen. Kijk even wat je kan vinden
van de tropische vruchten in de winkels.
Vers- of diepvriesfruit maakt niet uit voor de gezonde
effecten van de smoothies!



SMOOTHIE

Ingrediënten: 
• 2 handen spinazie
• 100 g ananas,

vers of bevroren
• 1 handje blauwe

bosbessen
• 1 banaan, gepeld
• 400 ml kokosmelk
• 2 ijsklontjes

Werkwijze: 
- Snij alle ingrediënten kleiner en doe ze in de blender.
- Voeg het kokosmelk toe en laat het goed fijn blenden.
- Doe de ijsklontjes erbij en laat het nog even kort mixen 

om goed koud te worden.

Simple Goods

Week 3 Dag 1



SMOOTHIE

Ingrediënten: 
• 100 g ananas,

vers of diepvries
• 50 g mango, 

vers of diepvries
• 2 handen spinazie
• 1 sinaasappel, geschild
• 1/2 banaan gepeld
• 300 ml water
• 2 ijsklontjes

Werkwijze: 
- Snij alle ingrediënten wat kleiner en doe ze met het water in

de blender. Leg het spinazie onderin zodat het makkelijk
meeblend.

- Voeg het water toe en blend het goed fijn. (ananas kan wat
langer nodig hebben)

- Voeg de ijsklontjes toe en blend het nog even kort door.

Citrus Fresh

Week 3 Dag 2



SMOOTHIE

Ingrediënten: 
• 300 ml rijst/kokosmelk
• 2 handen spinazie
• 2 perziken,

vers of bevroren
• 1 banaan, gepeld
• 1 tl kaneel
• 2 el gebroken

hennepzaadjes
• 2 ijsklontjes

Werkwijze: 
- Snij alles klein en doe het in de blender.
- Voeg het water en het hennepzaad toe.
- Blend alles goed fijn en voeg op het laatste de ijsklontjes toe

om het goed koud te krijgen.

Creamy Peach

Week 3 Dag 3



SMOOTHIE

Ingrediënten: 
• 2 rode bieten, geschild
• 10 aardbeien
• 1 banaan, gepeld
• 300 ml water
• 2 ijsklontjes

Werkwijze: 
- Snij alles in kleinere stukken en doe het in de blender.
- Voeg het water toe en blend alles goed fijn.
- Voeg de ijsklontjes toe en maak deze goed fijn zodat alles

lekker koud is.

Red Explosion

Week 3 Dag 4



SMOOTHIE

Ingrediënten:  
• 1 kiwi, geschild
• 100 g sla
• 1 banaan, gepeld
• 20 amandelen
• 300 ml water
• 2 ijsklontjes

Werkwijze: 
- Snij het fruit en de groente wat kleiner.
- Doe het in de blender samen met het water en de amandelen
- Blend het geheel goed glad
- Voeg de ijsklontjes toe en laat die nog even doorblenden

zodat de smoothie lekker koud wordt.

Kiwi Queen

Week 3 Dag 5



 

 

En alweer de laatste week! 

 

De laatste week van de challenge!  

 

Heb je zelf nog lekkere smoothies gemaakt met de "leftovers" in het 

weekend? Mocht er nou een super combi bij zitten dan hoor ik het graag! 

 

Deze week zijn de smoothies iets minder zoet met meer groente 

combinaties. Denk je dat het niet je smaak is doe dan eerst wat minder 

groente en proef even tijdens het blenden of er nog meer bij kan. 

En vergeet de ijsklontjes niet, koud is altijd lekkerder met smoothies! 

 

Ik hoop dat jij je heerlijk gezond voelt en intussen ook helemaal fan bent 

geworden van gezonde smoothies! 

 

 

 

 

 



BOODSCHAPPEN WEEK 4

Groente vers:
100 g sla
3 handjes andijvie
10 blaadjes munt
30 blaadjes basilicum
1 avocado
1 komkommer
1 cm gember

Diverse:
700 ml rijst-kokosmelk
1 zak ijsklontjes

Fruit vers:
2 bananen
2 appels
1 peer
1 citroen

Vers of diepvries:
150 g ananas
225 g aardbeien
200 g mango 

Gezonde Smoothie Challenge
Ik heb alle ingrediënten voor je verzameld in 1 overzicht,
handig om even uit te printen. Kijk even wat je kan vinden
van de tropische vruchten in de winkels.
Vers- of diepvriesfruit maakt niet uit voor de gezonde
effecten van de smoothies!



SMOOTHIE

Ingrediënten:  
• 200 g mango, vers of

diepvries
• 100 g sla
• 10 blaadjes munt
• 1 banaan, gepeld
• 300 ml water
• 2 ijsklontjes

Werkwijze: 
- Snij de ingrediënten in wat kleinere stukken en doe ze met

het water in de blender.
- Blend het goed fijn en voeg als laatste de ijsklontjes door

zodat het lekker koud wordt.

Minty Mango

Week 4 Dag 1



SMOOTHIE

Ingrediënten:  
- 1 avocado, geschild en

ontpit
- 1 banaan, gepeld
- 1 handje andijvie
- 400 ml rijst-kokosmelk
- 4 ijsklontjes

Werkwijze: 
- Snij de ingrediënten wat kleiner en doe alles (uitgezonderd

de ijsklontjes) in de blender.
- Mix alles super goed fijn en voeg als laatste de ijsklontjes toe.
- Laat hem dan nog even goed koud draaien.

Cream Green

Week 4 Dag 2



SMOOTHIE

Ingrediënten:  
• 1 appel, zonder klokhuis
• 1 peer, zonder klokhuis
• 1 partje citroen geschild
• 1 handje andijvie
• 2 ijsklontjes

Werkwijze: 
- Snij alle ingrediënten kleiner en doe ze in de blender
- Blend alles goed fijn, voeg dan de ijsklontjes toe en blend die

nog even fijn zodat de smoothie lekker koud wordt.

Green Pear

Week 4 Dag 3



SMOOTHIE

Ingrediënten:  
• 150 g ananas, vers of

diepvries
• 1 appel, zonder klokhuis
• 1/4 komkommer
• 20 blaadjes basilicum
• 300 ml water
• 2 ijsklontjes

Werkwijze: 
- Snij alle ingrediënten wat kleiner en doe ze met het water in

de blender
- Blend lekker lang zodat alles fijn is en voeg daarna de

ijsklontjes toe
- Blend nog even en je hebt een lekker

koude smoothie!

Fresh Basil

Week 4 Dag 4



SMOOTHIE

Ingrediënten:  
- 225 g aardbeien, vers of

diepvries
- 10 blaadjes basilicum
- 1 handje andijvie
- 300 ml rijst-kokosmelk
- 2 ijsklontjes

Werkwijze: 
- Doe alle ingrediënten, uitgezonderd de ijsklontjes, in de

blender.
- Mix het lekker romig en voeg als laatste de ijsklontjes door

om het goed koud te mixen.

Red Basil

Week 4 Dag 5


