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Vijf jaar terug in de tijd. Ergens in de zomer van 2008 confronteert 
mijn vrouw (toen nog vriendin) Marjolijn me met mijn eerste groe-
ne smoothie. Terwijl ik toen al behoorlijk gezondheid-georiënteerd 
was, vond zelfs ik het een vreemd idee. Waarom zou je groente  
drinken? Is dat niet vies? Kun je groente en fruit wel combineren?  
Met lichte tegenzin dronk ik mijn eerste groene smoothie.

Marjolijn was direct al ‘helemaal om’ en al snel begon ik zelf de 
voordelen ook te voelen. Ik had veel meer energie, m’n huid zag er 
beter en jonger uit, ik was minder verkouden en ik presteerde beter 
bij de krachttrainingen die ik deed.

Familie vroeg aan ons: “Doen jullie dat nog, dat met die groene 
smoothies?” In die tijd was de algemene beleving dat als je gezonder 
at,  je dan wel op dieet moest zijn, of op doktersvoorschrift anders 
moest eten. Waarom zou je anders zo gezond eten?

Door de jaren heen hebben we echter zelfs de grootste groente- 
haters (zoals kinderen die nooit groente wilden eten) en mensen die 
het hardst riepen dat ze dit echt nooit zouden drinken, aan de groene 
smoothies zien gaan. Meer dan 10.000 mensen hebben Marjolijns 
groene smoothie-ebook al gekocht, in de jaren voor de publicatie 
van dit boek. En hoewel er geen officiële statistieken zijn, is in  
mijn beleving het aantal mensen dat groene smoothies drinkt  
drastisch gestegen. 

Marjolijn heeft met haar standvastigheid en haar passie om mensen 
en dieren te helpen gezond te zijn, een enorm aandeel gehad in de 
bekendheid van groene smoothies in Nederland. Ze was de eerste 
die met een ‘groene smoothie-ebook’ uitkwam in 2010. Ze is nu de 
eerste Nederlandse die een boek uitsluitend over groene smoothies 
publiceert, en de eerste in de wereld met een zo’n prachtig vorm-
gegeven boek over groene smoothies als dit.

voorwoord
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Disclaimer
Dit boek is bedoeld als inspiratiebron en naslagwerk, niet als medische handleiding.  
De recepten in dit boek zijn niet bruikbaar als vervanging van welke medische behandeling 
dan ook. Raadpleeg bij vragen of lichamelijke klachten een (natuur)arts. De uitgever en  
auteur zijn niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen die door gebruik van dit boek ontstaan.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en auteur. 
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Het drinken van een groene smoothie is de eerste stap naar een  
gezondere levensstijl en een gezond lichaam. Het kost nauwelijks 
moeite om bladgroente, fruit en water in een blender te doen.  
Je hoeft niets te veranderen aan je huidige voedingspatroon, je 
voegt alleen dit toe. En dat is naar mijn gevoel het grote succes  
van het concept ‘groene smoothies’. Met minimale inspanning  
bereik je maximaal resultaat wat betreft je gezondheid. En dit  
boek geeft je niet alleen de heerlijkste recepten en inspiratie,  
maar ook veel nuttige informatie over groene smoothies.

Marjolijn is de absolute expert op het gebied van groene smoothies. 
Ze heeft haar eigen jarenlange ervaring, de duizenden vragen die  
ze heeft gekregen van de mensen die haar e-book hebben gelezen, 
de talloze uren in de keuken en haar medische kennis als dierenarts 
(in de basis wijkt de werking van het lichaam van een dier nauwe-
lijks af van de werking van het menselijk lichaam) gebundeld in dit 
geweldige boek. Maar vooral heeft ze dit alles altijd recht vanuit haar 
hart gedaan. En dat is wat me zo geweldig trots op haar maakt.  
Niet alleen als haar echtgenoot, maar ook vanwege wat ze heeft  
betekend en zal gaan betekenen in de levens van anderen.

Ik wens je veel plezier met het lezen van dit boek.

Hartelijke groet,

Jesse van der Velde

Auteur van “Voor Altijd Jong” en “Superfood recepten”

voorwoord
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Je staat op het punt om de wereld van groene smoothies in te stappen.  
Een wereld vol verse groentes, fruit, blenders en glazen potten. Het is  
misschien nog onbekend terrein voor je, maar ik kan je zeggen dat het  
een fantastische wereld is. 

Voordat je enthousiast gaat beginnen met het maken van overheerlijke,  
groene smoothies is het goed dat je je bewust bent van jouw persoonlijke  
reden om te gaan starten met het drinken van groene smoothies. 

Ben jij een van de velen die het op de een of andere manier maar niet 
voor elkaar krijgen om de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groente  
en fruit binnen te krijgen? Of ben je die paar extra kilo’s nu echt zat?  
Wil je een mooiere huid of meer energie? Wil je je kinderen graag sti mu-
leren om gezonder te gaan eten? Wat jouw persoonlijke reden ook mag 
zijn, het drinken van groene smoothies komt de gezondheid van ieder 
mens ten goede. De aanpak, keuze van ingrediënten en de hoeveelheid 
verschilt echter per persoon en dat is de reden dat ik je vraag om na te 
denken over jouw persoonlijke doel.

In dit groene smoothie-boek krijg je alle ‘tips en trucs’ om op een goede 
manier zo snel mogelijk je eigen doelstelling(en) te bereiken. Zo leer je 
welke basismaterialen je nodig hebt om een heerlijke groene smoothie  
te maken en welke bladgroentes en kruiden je hiervoor kunt gebruiken.  
Je leert op welk moment je je groene smoothies het beste kunt drinken  
en hoe je de smoothie aan kunt passen bij bepaalde fysieke klachten zoals 
overgewicht, diabetes of een overgroei aan candida.

Hoe gaat het drinken van groene smoothies als je op vakantie bent, of  
als het koud is in de winter? En hoe kun je je smoothie nog voedzamer 
maken met behulp van superfoods? Je leest het allemaal in dit boek.

Voor moeders, of moeders in spe, is er ook een speciaal hoofdstuk waarin 
je ontdekt hoe goed groene smoothies voor je zijn tijdens de zwanger-
schap en hoe je de perfecte smoothie voor je kind(eren) maakt.

Ik kan niet wachten om het je allemaal te laten zien. Ik wens je enorm  
veel plezier met het lezen van het boek en natuurlijk bij het maken van  
de recepten.

Liefs Marjolijn

inleiding
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 m 
ijn passie voor groene smoothies is begonnen in mijn  
studententijd. Ik studeerde diergeneeskunde in Antwerpen 
en was de eerste jaren helemaal niet zo bezig met gezonde 
voeding, vooral omdat ik dacht dat ik het al goed deed. 

Tijdens mijn opleiding tot dierenarts heb ik uren les gekregen over 
de werking van het lichaam, zelfs meer dan 80 uur over voeding. 
Nu is de voeding van onze lieve huisdieren natuurlijk niet helemaal 
vergelijkbaar met de voeding van de mens, maar je zult er versteld 
van staan hoeveel ons lichaam lijkt op dat van onze huisdieren als 
het gaat om de biochemische werking ervan. Niet alleen de opname 
en verwerking van voedingsstoffen is bijna identiek aan die van de 
mens, ook de manier waarop ziektes ontstaan door tekorten en  
toxiciteit, of het ontstaan van overgewicht en diabetes toont grote 
overeenkomsten.

Wat mijn eigen voeding betreft dacht ik dat ik al aardig goed bezig 
was. Ik at voor mijn gevoel heel gezond: een broodje kaas als ont-
bijt, muesli repen en fruit tussendoor en gestoomde groentes uit de 
magnetron met volkorenpasta als avondmaaltijd. Toch kampte ik 
vaak met een onregel matige huid. Ik had vooral last van pukkeltjes 
op mijn kin en rond mijn mond en ik raakte er maar niet vanaf. 
Mijn gewicht was, om het maar even zacht uit te drukken, ook niet 
helemaal naar wens. Kortom: ik dacht dat ik goed bezig was, maar 
mijn lichaam was het daar helemaal niet mee eens.

Op een dag had ik wat spinazie en mango in huis en zocht op internet 
naar een recept om deze ingrediënten samen te kunnen gebruiken. 
Door mijn zoektocht raakte ik geïnspireerd om groente en fruit te 
combineren in een blender. Ik maakte mijn eerste smoothie en was 
enorm verrast door de heerlijke zoete smaak van mango, gecombi-
neerd met spinazie. Ik werd helemaal enthousiast bij de gedachte  
dat ik door deze lekkere smoothie zomaar mijn dagelijkse portie 
groente en fruit binnen had gekregen. 

Al snel maakte ik verschillende recepten en leerde gaandeweg  
veel over groene smoothies en hun uitwerking op het lichaam.  
In combi natie met de medische lessen die ik op dat moment  
kreeg, kon ik de werking ervan op mijn lichaam goed verklaren.  
Ik nam mijn groene brouwsels vaak mee naar college en dat leverde 
nog wel eens vragende gezichten op. Dat was voor mij geen pro-
bleem want ik wist dat mijn groene goedjes fantastisch voor mijn 
lichaam waren en dat ze ook nog eens heerlijk smaakten.

Het bijzondere van het drinken van groene smoothies vond ik dat 
mijn totale behoefte aan voeding veranderde. Ik nam vaker een  
salade als lunch, groene smoothies als tussendoortje, had minder  
behoefte aan zoetigheid, kreeg een slanker en strakker lichaam en 
zelfs mijn pukkels verdwenen bijna volledig. Ook mijn energie-
niveau ging enorm omhoog, iets wat me goed van pas kwam met 
mijn overvolle agenda.

Door de jaren heen heb ik heerlijke en - laten we eerlijk zijn - ook  
minder heerlijke recepten gecreëerd in mijn keukentje. De flaters  
zal ik niet benoemen maar al het goede van groene smoothies deel 
ik graag met je in de hoop dat jij er net zo van zult genieten als ik. 

mijn verhaal mijn verhaal
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Groene smoothies zijn al een enorme traktatie op zich,  
maar ze bieden ook voor je gezondheid veel voordelen.  
Uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat mijn energie  

minstens verdrievoudigd is en mijn huid is stralend.  
Lees in dit hoofdstuk waarom het zo goed is om dagelijks  
meer groente en fruit te nemen, wat het geheim is achter  
bladgroentes en waarom je (vr)eetbuien met behulp van  
groene smoothies kunt verminderen. Tot slot leer je wat  
de beste verhouding groente/fruit is zodat je zelf lekker  

kunt experimenteren in de keuken.

1

waarom 
groene 

smoothies?
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Chlorofyl
Er zijn meerdere redenen waarom het zo goed is om groene smoothies  
te drinken maar een van de belangrijkste is chlorofyl. Chlorofyl is een  
molecuul dat bladgroentes hun natuurlijke groene kleur geeft. Chlorofyl  
is cruciaal voor fotosynthese, een proces waarbij de plant zonlicht gebruikt 
om koolstofdioxide om te zetten in bruikbare koolhydraten zoals glucose. 
Alle mensen en dieren hebben koolhydraten nodig om te overleven en 
chlorofyl is daarom van vitaal belang. Zonder chlorofyl zou er geen leven 
zijn op aarde. 

Door mijn studie diergeneeskunde wist ik precies hoe een rode bloedcel 
eruitziet en hoe deze moleculair is opgebouwd. De rode kleur van bloed 
wordt veroorzaakt door hemoglobine en het is deze hemoglobine die zo be-
langrijk is voor onze cellen omdat het zuurstof vervoert door het lichaam. 
Ik was dan ook erg verbaasd om te zien dat chlorofyl slechts één molecuul 
verschilt van hemoglobine. Het verschil tussen chlorofyl en hemoglobine 
zit hem in de kern. In de kern van chlorofyl zit magnesium terwijl in de 
kern van onze rode bloedcellen ijzer zit. Omdat chlorofyl zo veel lijkt op 
hemo globine wordt het ook wel het bloed van de planten genoemd. 

Je weet inmiddels wat chlorofyl is en wat voor functie het heeft in de  
natuur, maar wat nog interessanter is om te weten, is wat het voor jouw 
gezondheid kan betekenen. Chlorofyl staat bekend om zijn ontgiftende  
eigenschappen en is goed voor je verteringsstelsel, bloedvatenstelsel en  
immuunsysteem. Het gaat oxidatieve stress van je cellen tegen, zuivert  
je bloed en voorziet je bloed van zuurstof waardoor er meer energie  
vrijkomt. Het gaat het ontstaan van chronische ziektes tegen, helpt  
verslavingen te doorbreken, stimuleert de groei van goede bacteriën in  
je darmen en helpt je lever te reinigen. Ook kan het zware metalen en  
andere giftige stoffen aan zich binden waardoor deze via je verteringsstelsel 
je lichaam weer kunnen verlaten.  De positieve effecten van chlorofyl zijn 

talrijk en ik hoop dat je ze al snel mag ervaren. Door de bladgroentes in  
de blender fijn te malen wordt het chlorofyl bovendien nog eens een stuk 
beter opgenomen in je lichaam.

Welke bladgroentes 
bevatten veel Chlorofyl?
Alle bladgroentes bevatten chlorofyl maar er zit wel een verschil in de  
hoeveelheid aanwezige chlorofyl. De regel hiervoor is simpel: hoe donker-
der de bladgroente, hoe meer chlorofyl het bevat. Boerenkool, peterselie, 
spirulina en chlorella zijn echte chlorofylbommetjes terwijl bijvoorbeeld 
ijsbergsla veel minder chlorofyl bevat. Tarwegrassap, dat de laatste jaren  
heel bekend is geworden, bevat ontzettend veel chlorofyl en wordt mede 
daardoor veel gebruikt door supermodellen en filmsterren. Kiemen bevat-
ten ook veel chlorofyl; een goede reden om deze zelf te gaan verbouwen 
in je keuken.

onze dageliJkse behoefte  
aan groente en fruit
Het Voedingscentrum adviseert ons om elke dag minimaal 200 gram groentes 
en 2 stuks fruit te eten om zo aan onze dagelijkse behoefte aan essentiële 
vitamines, mineralen en vezels te komen. Dit lijkt op het eerste gezicht niet 
zo veel maar toch zijn er veel mensen die niet dagelijks aan deze behoefte 
(kunnen) voldoen. Een onderzoek van TNO heeft aangetoond dat slechts 
35% van de Nederlanders voldoende groente eet en 42% van de Nederlanders 
eet voldoende fruit. Andere enquêtes geven aan dat slechts 2% van de Neder-
landse bevolking dagelijks 150 gram groentes of meer consumeert. Waar 
hoor jij bij? Bij de 98% of bij de 2%? Wanneer heb jij voor het laatst een 
hele krop sla gegeten? Of een hele zak spinazie leeggegeten? 

Het loont echt de moeite om er een dagelijkse gewoonte van te maken om 
voldoende groente en fruit te eten. Er zijn al vele onderzoeken die aantonen 
dat de kans op het ontstaan van chronische ziektes zoals hart- en vaatziekten 
en bepaalde vormen van kanker drastisch verkleind wordt. Het eten van 
voldoende groente en fruit helpt je dus om je lichaam op de lange termijn 
gezond te houden, maar het geeft je ook direct meer energie en een gezonde 
uitstraling. Als ik mijn groene smoothies niet dagelijks zou drinken, zou ik 
ook lang niet altijd aan de geadviseerde hoeveelheid groentes en fruit komen. 
Gelukkig is het maken van een overheerlijke groene smoothie heel gemak-
kelijk en krijg je daardoor in een mum van tijd je dagelijkse portie groentes 
en fruit binnen, ideaal! >

 Je had vast een goede reden om dit boek aan te schaffen en te gaan starten met het maken 
van groene smoothies. Misschien wil je wel graag meer energie, een mooiere huid, minder 
stress of zoek je een manier om meer groente en fruit te eten. Of wil je graag afvallen, beter 
slapen of gewoon een betere weerstand? Wat jouw persoonlijke reden ook is, ik wil je graag 
uitleggen waarom het zo belangrijk is om elke dag genoeg groente en fruit te eten en waar-
om een groene smoothie daar nou juist zo geschikt voor is.
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maak een einde aan (vr)eetbuien
Veel mensen - inclusief ikzelf in het verleden - hebben last van een onge-
controleerde behoefte aan bepaalde voedingsmiddelen. Het gaat hierbij 
meestal om producten als snoepjes, koekjes, chips of andere bewerkte voe-
ding. Ik had zelf altijd behoefte aan dropjes en chocolade, vooral melkcho-
colade met rozijntjes en hazelnoten.  

Persoonlijk denk ik dat een (vr)eetbui een signaal is van je lichaam dat het 
op zoek is naar bepaalde specifieke voedingsStoffen. Zolang je je lichaam 
niet geeft wat het nodig heeft (vitamines en mineralen etc.) zal het blijven 
vragen. Toen ik op deze manier naar mijn eetgedrag ging kijken werd het 
ineens heel duidelijk wat ik kon doen om mijn (vr)eetbuien onder contro-
le te krijgen, en ze verdwenen vrij snel nadat ik begon met het drinken 
van groene smoothies.

Groene smoothies bevatten sowieso al veel verschillende vitamines en  
mineralen en door de toevoeging van enkele superfoods zal de voedings-
waarde alleen nog maar hoger worden. Je geeft je lichaam wat het echt  
nodig heeft en wanneer je dagelijks een grote groene smoothie drinkt,  
vul je de tekorten in je lichaam aan. Door je lichaam werkelijk te voeden 
zul je merken dat je steeds minder behoefte aan ongezonde dingen zult 
hebben. Voor je het weet heb je alleen nog maar ‘groene (vr)eetbuien’.
 
miJn kiJk op groene smoothies
Persoonlijk houd ik ervan om veel groentes te gebruiken in mijn groene 
smoothies. Meestal houd ik een verhouding aan van 30-40% fruit met 60-
70% bladgroentes, maar hiervoor zijn geen strikte regels. Deze verhouding is 
niet altijd zo geweest. Toen ik begon met het drinken van groene smoo thies 
was het omgekeerd en bestond mijn smoothie meer uit fruit dan uit groente. 
Dat zou voor jou in het begin ook heel goed zo kunnen zijn. Experimenteer 
er lekker op los en ontdek zo wat voor jou een ideale verhouding is, zodat 
je elke keer een heerlijke groene smoothie kunt maken. 

Als je de smaak van bladgroentes echt helemaal niet lekker vindt, kun je  
beginnen met een fruitsmoothie waar je 10% groentes of slechts enkele 
blaadjes groen aan toevoegt. Voer dit daarna heel langzaam op. Je zult mer-
ken dat je na verloop van tijd meer behoefte aan bladgroentes zult krijgen, 
en minder aan fruit. Ik denk dat dit ook beter is voor je gezondheid, dus 
probeer hier wel naartoe te werken. 

hoe is de voedingsWaarde van  
groente en fruit tegenWoordig?
Het zal je waarschijnlijk niet verwonderen als ik zeg dat de voedings waarde 
van groente en fruit 50 jaar geleden nog een stuk hoger was. Door inten-
sieve landbouw en uitputting van het landschap bevat onze voeding min-
der mineralen en vitamines, en is daardoor minder voedzaam. Wij zouden 
dus eigenlijk meer van dezelfde groentes en fruit moeten eten om dezelfde 
voedingswaarde binnen te krijgen als 50 jaar geleden. Persoonlijk denk ik, 
gezien de kwaliteit van voedsel die we vandaag de dag hebben, dat de aan-
gewezen hoeveelheid die door het Voedingscentrum aanbevolen wordt nog 
wat aan de lage kant is, maar het is natuurlijk een goed begin. Dit vermoe-
den wordt bevestigd in een onderzoek dat werd gepubliceerd in mei 2013.  
In dit onderzoek werd aangetoond dat de consumptie van groente een po-
sitief effect heeft op je gezondheid.  

De voorkeur gaat uit naar meer dan 200 gram groente, maar het positieve 
effect was al toonbaar met een kleinere hoeveelheid. Dit was uiteraard al 
eens eerder aangetoond, maar deze studie liet de effecten op het niveau van 
de genen zien, iets wat nog niet eerder was gedaan. Zulke geweldige on-
derzoeken geven mij altijd nog een extra duwtje in de rug om echt dage-
lijks een groene smoothie te maken en ik hoop dat het jou ook motiveert 
om ermee te beginnen.
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hoe maak je  
de lekkerste 

groene smoothie?
Voordat je enthousiast aan de slag gaat met het bereiden van  

groene smoothies wil ik je vragen om eerst dit hoofdstuk door  
te lezen. In dit hoofdstuk leer je namelijk wat voor basismaterialen 

je het beste kunt gebruiken om de lekkerste groene smoothies  
te maken. Zo leer je wat voor soort blenders er op de markt zijn, 
hoe je je blender het beste kunt gebruiken en wat het verschil is 
met een juicer. Je leest over de basisingrediënten van een groene 

smoothie en leert welke groentes, kruiden en fruit je kunt  
gebruiken en op welke manier. Daarnaast krijg je advies over  
de kwaliteit van (biologische) groente en fruit en het gebruik  

van water in je smoothie. En als je de basics eenmaal in je groene 
vingers hebt, kun je met behulp van het stappenplan eenvoudig  

zelf heerlijke recepten voor groene smoothies creëren. 

2
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basismaterialen

1   een blender
Een blender is een keukenmachine die ingrediënten kan mixen, vermalen  
en pureren. Het is een soort kan met messen onderin op de bodem.  
Je plaatst de kan op een motor. De messen snijden in razendsnel tempo 
door je ingrediënten en pureren op die manier alles wat in de kan zit.  
Hoe langer je de blender aanzet, hoe fijner de structuur van je smoothie 
zal zijn. Het is een onmisbaar apparaat als je smoothies wilt maken, dus  
als je er nog geen hebt, raad ik je aan er snel een te kopen.

Er zijn veel verschillende blenders op de markt en ik kan me voorstellen 
dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Welke blender is het beste 
voor mij? Moet ik een grote of een kleine kan nemen? Een glazen of  
een plastic kan? Ik zal je proberen op weg te helpen met deze vragen.

In principe kun je elke blender gebruiken voor het maken van groene 
smoothies. Het eindresultaat en de tijd die het je kost om de smoothie  
te maken, hangen af van het soort blender dat je gebruikt. Dit kun je  
laten meewegen bij het maken van een keuze binnen het grote aanbod  
op de markt. 

Alle blenders zijn eigenlijk in te delen in twee categorieën: blenders met 
een lage power en blenders met een hoge power. Je spreekt van een high 
power blender vanaf ongeveer 1500 watt. Voorbeelden van dit soort blenders 
zijn de Vitamix en Blendtec. Lage power blenders zijn de blenders die je 
het meest in de winkel tegenkomt. Deze doen hun werk ook prima, maar 
je zult je groenten en fruit iets kleiner moeten snijden en je kunt een kleinere 
hoeveelheid in één keer maken. Het kost bij elkaar dus meer tijd om een 
groene smoothie te maken met een lage power blender. Hoe sterker je  
motor, hoe korter de bereidingstijd. Ook zal de textuur van de groene 
smoothie anders zijn wanneer je deze bereidt in een hoge power blender. 
Deze geeft een romige, egale structuur. De lage power blender geeft daar-
entegen een wat vezelige structuur, met bijbehorende kans op groene  
stukjes tussen je tanden als je de groene smoothie drinkt.

Het maken van een groene smoothie is ontzettend gemakkelijk en je hebt er maar weinig  
materialen voor nodig: goede motivatie, een blender, heerlijke groenten en fruit, wat water en je 
kunt starten. Als je rekening houdt met een aantal praktische richtlijnen, dan kan het gewoon 
niet fout gaan. Een kind kan de was doen! Of, in dit geval: een groene smoothie maken!

>
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✳  Wees voorzichtig met bevroren fruit. Persoonlijk laat ik bevroren fruit 
zo’n 30 minuten ontdooien voor gebruik. De smaak van het fruit is  
dan zoeter en voor de blender is het ook een stuk gemakkelijker om  
het geheel romig te vermalen. Een hele koude smoothie is trouwens  
niet alleen voor je blender een shock. Je maag en darmen kunnen ook 
reageren op de plotse koude shock. Bevroren smoothies hebben een  
negatieve invloed op je spijsvertering, dus houd hier rekening mee.  
Als je geen tijd hebt om je bevroren fruit eerst te ontdooien dan kun  
je warm water toevoegen in plaats van koud water.

Wat is het versChil tussen  
een blender en een JuiCer?
Een juicer of sapcentrifuge is een keukenmachine die de sappen uit je 
groente en fruit perst en het resterende pulp gescheiden houdt. Het sap  
dat ontstaat is eigenlijk een groene smoothie maar dan zonder de vezels.  
In deze vorm kunnen alle vitaminen, mineralen en vitale enzymen heel 
gemakkelijk opgenomen worden en dat merk je direct aan je energie-
niveau. Door de afwezigheid van de vezels is het tevens geschikt voor 
mensen die groene smoothies nog niet goed kunnen verwerken en er 
maagklachten van krijgen. Het zorgt er ook voor dat suikers, en uiteraard 
alle andere voedingsstoffen, sneller worden opgenomen. Hierdoor kan  
je bloedsuikerspiegel heel snel stijgen, vooral als je veel fruit gebruikt.  
Dit is een aandachtspunt voor mensen met diabetes, mensen in het voor-
stadium hiervan en mensen met candida. In deze speciale gevallen is het 
beter om pure groentesappen zonder fruit te drinken, of een groene  
smoothie met zo weinig mogelijk fruit. Lees hierover meer in hoofdstuk 8.

Het gebruik van een sapcentrifuge is heel gemakkelijk, maar het  
schoonmaakwerk is veel intensiever dan het schoonmaken van een  
blender. Dat is de reden dat ik zelf liever een blender gebruik dan  
een sapcentri fuge.

ook in Je blender is het mogeliJk  
om een sapJe te maken:

✳  Neem de groentes uit je recept die veel water bevatten, zoals  
komkommer en bleekselderij, en voeg 125 ml water toe.

✳ Blend tot alles volledig vloeibaar is geworden.
✳ Voeg de overige ingrediënten toe.
✳ Blend nogmaals.
✳  Giet het mengsel door een notenmelkzak, fijne zeef  

of een oud T-shirt zodat je de vezels apart houdt.

Ik gebruik zelf het liefst de Vitamix-blender voor het maken van mijn 
groene smoothies. Deze heeft een grote doseerkan en hij vermaalt alles 
binnen de kortste keren romig en fijn. I love it! De investering van zo’n 
high power blender is groot (vanaf € 600,-), maar het is wel een investering 
in je gezondheid. Zo’n blender gaat bovendien ontzettend lang mee.  
Ik gebruik mijn blender dagelijks om smoothies, sausjes, pudding en dips  
te maken en kan echt niet meer zonder. Je kunt Marktplaats of eBay af-
struinen om te zien of je een tweedehandsmodel kunt vinden. Zo hebben 
wij onze Greenstar-juicer voor de helft van de originele prijs kunnen kopen!

De keuze voor een plastic of een glazen kan is afhankelijk van jouw per-
soonlijke voorkeur. In sommige plastic kannen is de stof BPA verwerkt,  
een stof die in verband gebracht wordt met gezondheidsklachten en die  
in bijvoorbeeld zuigflessen voor baby’s niet meer gebruikt mag worden.  
Het is het beste om deze stof zoveel mogelijk te vermijden omdat deze  
tijdens de bereiding van warme producten vrijkomt en zo in je eten terecht-
komt. Glas is daarom voor je gezondheid het allerbeste, maar de contacttijd 
van je groene smoothie met een kan van plastic is maar zo kort dat dit niet 
per definitie een verkeerde keuze is. Veel fabrikanten gebruiken bovendien 
gelukkig al BPA-vrij plastic voor blenders. Als je je blender ook wilt gaan  
gebruiken voor het fijnmalen van soepen dan zou ik kiezen voor een glazen 
kan. Wil je graag je blender schoonmaken in de vaatwasser? Denk er dan  
aan dat een plastic kan in de meeste gevallen niet in de vaatmachine kan.

Kies een blender met een grote doseerkan zodat je de recepten in één  
keer kunt maken. Een kan van 2 liter inhoud is ideaal. Als je geen geschikte 
blender kunt vinden met een 2 liter kan, dan zou ik kiezen voor een kan 
van minimaal 1,5 liter.

tips voor een fiJne blender-ervaring:

✳  Snijd alle ingrediënten fijn voordat je ze gaat verwerken in de blender. 
Hoe kleiner de ingrediënten, deste makkelijker voor de blender.

✳  Als je blender een hels kabaal maakt of je ruikt een alarmerende brand-
geur (zelf al meerdere keren meegemaakt), zet je blender dan direct uit 
en wacht ongeveer 10 minuten voordat je verdergaat. Kijk waar je blen-
der het zo moeilijk mee had en los het probleem zo mogelijk op. 

✳  Zorg dat je voldoende vloeistof hebt, zodat je het fruit en de groentes 
goed kunnen blenden. Ik houd hiervoor meestal aan dat ik net zoveel 
water toevoeg als ik er fruit in heb gedaan, maar experimenteer zelf  
hoe dat voor jouw blender is. Elke blender is namelijk weer anders.

>
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2   groente
Groente vormt samen met fruit de basis van je groene smoothie.  
De groentes die we gebruiken in een groene smoothie vallen in  
een aparte categorie: bladgroentes.

De reden dat we alleen maar bladgroentes gebruiken is dat deze groentes, 
in tegenstelling tot alle andere groentes, geen zetmeel bevatten. Dit is de 
reden dat je bladgroentes met fruit kunt mengen zonder dat dit gaat gisten 
en je er buikkramp en flatulentie van krijgt. Twijfel je of je te maken hebt 
met bladgroente? Bladgroente is groen - uiteraard - en je kunt het blad om 
je vinger wikkelen. Uitzondering op deze regel is selderij. De stengel kun 
je niet om je vinger wikkelen maar valt wel onder de bladgroentes.

bio logisCh toCh?
Je kunt naar mijn mening het beste biologische of zelf verbouwde groentes 
gebruiken in je groene smoothie. Uit wetenschappelijke onderzoeken,  
uitgevoerd om de verschillen in voedingswaarde tussen conventionele  
en biologische groentes en fruit aan te tonen, is gebleken dat biologisch  
voedsel voedzamer is dan conventioneel voedsel. Zo bleek niet alleen de 
hoeveelheid vitamine C maar ook ijzer, magnesium en fosfor hoger te  
zijn in biologische groentes. Ook werden minder nitraten gedetecteerd  
in biologische bladgroentes. Een ander groot voordeel is dat biologische 
voeding niet bespoten is met giftige bestrijdingsmiddelen en daarmee 
houd je de gezondheidsrisico’s die daarmee gepaard gaan ook meteen  
buiten de deur. Als je zelf je groentes verbouwt, zorg dan dat de grond 
waarop je je groentes verbouwt van goede kwaliteit is. Daardoor verbouw 
je voedingsrijke groentes die heerlijk zullen smaken in je groene smoothie. 
Wat ik ook een groot voordeel vind, is dat je lekker veel verschillende 
soorten groentes en fruit kunt verbouwen. Dit is vooral handig omdat  
niet alle bladgroentes even gemakkelijk verkrijgbaar zijn.

bladgroentes
Gelukkig bestaan er heel veel bladgroentes die je kunt gebruiken in je 
groene smoothies. Zo kun je lekker variëren en raak je nooit uitgekeken 
op de smaak van groene smoothies. Bladgroentes hebben een heel hoge 
voedingswaarde en daardoor zijn ze ideaal om dagelijks te eten, of drinken 
uiteraard. Bladgroentes zijn rijk aan vezels die zorgen voor een goede darm-
functie en bevatten veel vitamines, mineralen, chlorofyl en carotenoïden. 
Bladgroentes bevatten weinig calorieën en hebben weinig invloed op je 
bloedsuikerspiegel. Ze bevatten relatief gezien veel eiwitten en balanceren 
de verzurende effecten van de conventioneel bewerkte voeding, stress,  
suikers, cafeïne en alcohol op je lichaam waardoor ziektes zich minder  
snel kunnen manifesteren. Wat mij betreft allemaal geweldige eigenschappen 
en een goede reden om ze zoveel mogelijk te gaan gebruiken.

Wist je dat
Paksoi een van de meest voedingsrijke 

bladgroentes is die al eeuwen in de 
Chinese geneeskunst worden gebruikt?  
Zo bevat het ontzettend veel vitamine A, 
essentieel voor een goed functionerend 

immuunsysteem, vitamine C, een  
krachtig antioxidant en veel kalium  
dat belangrijk is voor een goede  

spier- en zenuwfunctie.
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kruiden
Kruiden zijn naast bladgroentes een fantastische toevoeging aan je groene 
smoothie. Waar bladgroentes meer bitter en soms minder smaakvol zijn, 
voegen kruiden daarentegen een geweldige smaak aan je smoothie toe.  
Het loont de moeite om zelf kruiden te gaan verbouwen in je tuin, in  
potten op je balkon of zelfs in de keuken achter een raam. Kruiden zijn 
eenvoudig te verbouwen en er gaat niets boven een groene smoothie  
gemaakt met kruiden die met liefde door jezelf zijn gekweekt.

Kruiden zijn niet alleen heerlijk van smaak, maar ze zijn ook zeer voe-
dingsrijk en hebben soms medicinale eigenschappen. Mijn persoonlijke  
favorieten zie je in de lijst hieronder. Je hoeft je in een smoothie niet te 
beperken tot het gebruik van slechts één soort kruid, je kunt er lekker  
op los variëren. Zo maak je een heerlijke smoothie door citroenmelisse  
en munt samen te combineren met citroen, mango en spinazie.

direCt uit de natuur
Als je je kruiden direct uit de natuur 
haalt, maakt dat het maken van een  
groene smoothie nog veel spannender. 
Zoek een schone (beetje afgelegen)  
plek waar de gewenste kruiden groeien 
en was je groentes goed voor je ze gaat 
verwerken in je groene smoothie. 

✳  Brandnetel (gebruik handschoenen  
bij het plukken en verwerken)

✳ Melde
✳ Paardenbloem 
✳ Zevenblad
✳ Zuring

Welke bladgroentes kun Je  
onder andere gebruiken:

*  Pas op met het gebruik van waterkers en rucola. De zeer pittige smaak van deze 
groentes kan vaak door het zoetste fruit niet gemaskeerd worden.

De lijst van te gebruiken bladgroentes is oneindig lang. Ik heb ervoor gekozen 
enkel de bladgroentes te benoemen die bij ons in de (biologische) winkel ver-
krijgbaar zijn. Als je alles hebt geprobeerd van de lijst en toe bent aan variatie 
dan raad ik je aan om eens naar een toko te gaan. Hier hebben ze weer andere 
exotische bladgroentes waar je heerlijk mee kunt experimenteren.

hoe zit het met kool?
Voor groente geldt in het algemeen dat je het beste zoveel mogelijk kunt 
variëren, maar voor rauwe kool is dit echt een aandachtspunt. In kool-
soorten zitten namelijk bepaalde stoffen, goitrogenen genoemd, die de 
werking van je schildklier kunnen onderdrukken wanneer je ze dagelijks  
in hun rauwe vorm zou eten. Deze goitrogenen remmen de opname van 
jood, dat nodig is voor de productie van schildklierhormonen. Het resul-
taat van een overdosering aan rauwe kool is een verminderde aanmaak  
van schildklierhormonen. Als je al een trage schildklierfunctie hebt, zou  
ik je aanraden om geen koolsoorten in je groene smoothie te gebruiken  
of ze eerst te stomen. Hoe vaak mag je nu wel koolsoorten gebruiken in  
je groene smoothie? Mijn advies - gebaseerd op persoonlijke ervaring - is 
om 1 à 2 keer per week rauwe koolsoorten te gebruiken. Gelukkig zijn  
er genoeg andere lekkere bladgroentes die je kunt gebruiken.

no iCe, iCe baby
In bovenstaand rijtje spreek ik niet over ijsbergsla. Ik heb dit bewust  
niet gedaan omdat in ijsbergsla, in vergelijking met alle andere slasoorten, 
maar heel weinig goede voedingsstoffen zitten, het is vooral water.  
IJsbergsla is uiteraard niet schadelijk voor je lichaam maar door andere  
slasoorten te gebruiken haal je meer uit je groene smoothie. 

>

✳ Andijvie
✳ Boerenkool
✳ Botersla
✳ Chinese kool
✳ Eikenbladsla,
✳  Groen van wortels, radijsjes, 

broccoli en rode bieten
✳ Kiemgroentes
✳ Lamsoor
✳ Paksoi
✳ Postelein

✳ Raapsteeltjes
✳ Rode melde
✳ Romeinse sla
✳ Rucola*

✳ Selderij
✳ Snijbiet
✳ Spinazie
✳ Veldsla
✳ Waterkers*

✳ IJskruid

✳ Basilicum
✳ Citroenmelisse
✳ Citroenverbena
✳ Dille 
✳ Koriander

✳  Munt: Marokkaanse munt  
en citroenmunt zijn mijn  
favorieten

✳ Peterselie
✳ Venkel  
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3  fruit
Fruit is hét wonderingrediënt van de groene smoothie. Bladgroentes zijn heel ge-
zond maar laten we eerlijk zijn, de smaak is niet altijd fantastisch. Door fruit toe te 
voegen, zorg je ervoor dat je de bladgroentes niet proeft en het maakt je drankje 
lekker zoet. In principe kun je alle fruitsoorten gebruiken, vers of ingevroren.  
Het is handig om standaard wat ingevroren fruit in je vriezer te hebben. Als je  
dan eens vergeten bent om verse ingrediënten te halen, heb je nog een back-up  
in je vriezer. Ook voor fruit geldt: kies het liefst voor biologisch! Als je fruit hebt 
dat niet biologisch is, was het dan goed af en schil het eventueel voor gebruik in  
je smoothie. Een verrassend stukje fruit is de avocado. Avocado voegt niet echt iets 
toe qua zoetigheid of verdoezeling van de smaak van bladgroentes, maar geeft je 
smoothie wel een heerlijke romige textuur en een goede dosis vitamine E, wat  
fantastisch is voor je huid. Bovendien maakt het van je smoothie een vullende  
maaltijd. De vetten in de avocado zorgen voor een vertraging in de vrijgave  
van suikers waardoor je bloedsuikerspiegel stabieler zal blijven.

kies het beste fruit
Als je fruit gaat kopen, let er dan op dat je goed fruit te pakken hebt. Voel of  
er geen zachte plekken in je fruit zitten en kijk of er geen schimmel op zit. Een 
blauwe plek op je appel of peer kun je gewoon in je recept meeblenden. Dit zal 
niets aan de smaak veranderen. Kies bij voorkeur altijd voor rijp fruit. Voor zacht 
fruit, zoals avocado, nectarines, pruimen, mango en abrikozen, geldt dat ze rijp zijn 
als ze licht meeveren als je de vrucht indrukt. Een truc om te testen of je ananas 
rijp is, is om zachtjes aan de blaadjes aan de bovenkant te trekken. Als ze makkelijk 
loskomen, wil dat zeggen dat de ananas rijp is. De geur zegt je ook al veel; als je  
aan de onderkant van de ananas ruikt en dit geeft een zoete geur dan is je ananas 
klaar om verwerkt te worden in een heerlijke groene smoothie. Rijpe bananen 
moeten stevig aanvoelen en donkere kleine spikkeltjes bevatten, dan zijn ze echt 
perfect voor gebruik. 

Het gebruik van rijp of onrijp fruit maakt een enorm verschil in de smaak en  
verteerbaarheid van je groene smoothie. Rijp fruit bevat goede verteringsenzymen 
en is heerlijk zoet, wat uiteraard alleen maar ten goede komt aan je groene smaak-
sensatie.

sChillen of niet sChillen?
Fruitsoorten met een dikke schil moet je altijd schillen voor je ze gaat gebruiken. 
Ananas, meloen, citrusvruchten, mango, avocado maar ook kiwi’s vallen hieronder. 
Appels, peren, druiven en bessen hoef je niet per se te schillen maar als je dit graag 
doet mag het natuurlijk altijd. Ik schil mijn biologische appels en peren niet, maar 
als ze bespoten zijn dan neem ik liever de tijd om ze te schillen voor gebruik. De 
klokhuizen snijd ik wel altijd uit mijn appels en peren, omdat de zaadjes een kleine 
hoeveelheid cyanide bevatten. Ons lichaam kan deze giftige stof in deze kleine  
hoeveelheden prima aan (en zelfs onschadelijk maken), maar ik geef er toch de 
voorkeur aan om ze niet in mijn smoothie te verwerken. >
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4   water
Water lijkt iets waar je helemaal niet over na hoeft te denken, maar ik wil 
je toch graag laten zien dat je ook wat betreft het gebruik van water in  
je smoothie verschillende keuzes kunt maken. Er wordt beweerd dat het  
Nederlandse kraanwater van goede kwaliteit is, maar helaas bevat het  
nog steeds stoffen die je liever niet zou drinken: resten van medicijnen,  
toiletpapier en het bevat hoge concentraties aan calcium.

Ik koop zelf het liefst bronwater in glazen flessen. Glas is een inert mate-
riaal en geeft geen schadelijke stoffen af zoals plastic. Een andere optie is  
om je water voor gebruik te filteren. Er zijn verschillende waterfilters op 
de markt in verschillende prijsklassen. Je kunt een kan kopen met een  
waterfilter of een heel waterfilteringssysteem, zodat al het kraanwater in je 
huis wordt gefilterd. Zelf filter ik niet altijd mijn water maar ik ben me er-
van bewust dat in ons kraanwater vaak nog resten zitten van medicijnen en 
chloor. Het loont dus wel de moeite om kraanwater te filteren. Gefilterd 
water is bovendien veel zachter van smaak dan kraanwater.

5   glazen potten
Je hebt ze niet per se nodig om een smoothie te maken, maar toch kan het 
heel handig zijn om een paar glazen potten bij de hand te hebben. De re-
cepten in het boek zijn vaak voor minimaal 1,5 liter smoothie en dit kan 
voor sommige mensen teveel zijn om in één keer op te drinken, zeker als 
je net start met het drinken van groene smoothies. 

deksel op zodat je smoothie niet zal lekken. 
Schud je smoothie altijd goed voor gebruik. 
De onoplosbare vezels gaan na verloop van 
tijd bovenop drijven en dit is niet zo lekker. 
Om je smoothie nog beter houdbaar te ma-
ken kun je wat citroensap toevoegen. De 
hoge concentratie vitamine C in citroensap 
is niet alleen gezond voor jou, maar het zal 
je smoothie tegen oxidatie beschermen  
zodat hij langer goed blijft.

6   rietjes
Rietjes zijn geen absolute must have wanneer je groene smoothies gaat drin-
ken maar persoonlijk vind ik het gewoon leuk om ze af en toe te gebruiken. 
Met een groene smoothie is het handig om rietjes te gebruiken die wat wijder 
zijn dan normaal, zodat je al dan niet dikke smoothie er zonder problemen 
doorheen kan. In verband met de milieuvriendelijkheid gaat de voorkeur uit 
naar glazen, roestvrijstalen of papieren rietjes, maar dit is natuurlijk helemaal 
aan jou om te beslissen. Papieren rietjes kun je na gebruik weggooien, glazen 
en roestvrijstalen rietjes kun je uiteraard blijven gebruiken. Het is handig om 
een speciaal borsteltje erbij aan te schaffen om de rietjes goed te kunnen 
schoonmaken.

tot slot 

 hoe maak Je nou preCies een groene smoothie?

1 ✳  Kies een recept dat je lekker lijkt of, als je nog nooit groene smoothies 
hebt gedronken, een recept dat speciaal gemaakt is voor beginnende 
smoothiedrinkers uit de categorie ‘voor de groentjes’. 

2 ✳  Was je groente en fruit en snijd het in stukjes.
3 ✳  Doe een deel van het groente en/of fruit in je blender.
4 ✳  Voeg water toe naar behoefte, ik doe meestal zo’n 500 ml. Blend net zolang 

tot alles vermalen is. Het hoeft op dit punt nog niet perfect egaal te zijn.
5 ✳  Voeg de resterende ingrediënten toe en zet je blender net zolang  

aan totdat je een mooie egale smoothie hebt.
6. ✳  Beoordeel of je nog meer water wilt toevoegen of dat je smoothie  

zo helemaal naar wens is.
7 ✳  Geniet! 

Een groene smoothie kun je in een glazen, 
luchtdicht afgesloten pot wel tot drie dagen 
bewaren, dus doe er je voordeel mee. Als je 
bijvoorbeeld ’s ochtends heel vroeg naar je 
werk moet, kun je je groene smoothie de 
avond van tevoren al maken. De volgende 
ochtend hoef je alleen maar in de koelkast te 
grijpen en je kunt gaan! Als ik mijn groene 
smoothie meeneem voor onderweg, gebruik 
ik glazen potten die ik gerecycled heb van 
oude pindakaaspotten. Ideaal vind ik het.  
Je kunt ook oude jampotten, augurkpotten, 
glazen sapflessen van de supermarkt, grote 
tomatensausflessen of weckpotten gebruiken. 
Ze zijn lekker groot en er zit een goede 


