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Juli Smoothies
Binnen het leefstijl project ‘Zo fit als je Kunt’ staat in de maand juli smoothies maken centraal. Op de beschermde 
woonvormen van MindUp gaan we met elkaar ontdekken hoe je op een gezonde en smaakvolle wijze smoothies kunt 
maken. Deze factsheet geeft 5 tips voor het maken van smoothies.  

TIP 1: NEEM REGELMATIG EEN SMOOTHIE
Smoothies bestaan vooral uit groente en fruit en worden vaak verdund met yoghurt, melk, 
geperste sap en/ of water. Door de vitaminen en mineralen die hierin zitten, zorgen smoothies 
voor een positief effect op de gezondheid. Een westerling eet over het algemeen te weinig 
groente en fruit. Door het dagelijks drinken van een smoothie zorg je ervoor dat je een extra 
hoeveelheid binnen krijgt. Bovendien zorgen de vezels voor een verzadigd gevoel.

TIP 2: NEEM NIET MEER DAN TWEE STUKS FRUIT PER DAG
Aandachtspunt bij het maken van smoothies is de hoeveelheid fruit. In fruit zit namelijk veel 
natuurlijke suikers. Het advies is om niet meer dan twee stuks fruit per dag te nemen. Wees je 
hier bewust van bij het maken van smoothies. Op de hoeveelheid groente in de smoothies hoef 
je niet te letten. Hiervan krijg je niet zo snel teveel binnen. 

TIP 3: KIES VOOR NATUURLIJKE VRUCHTEN IN DE SMOOTHIES EN NIET VOOR VRUCHTENDRANK EN/ 
OF SAPPEN.
In vruchtendrank en de meest verkochte vruchtensappen zit een minimale hoeveelheid 
vitaminen en mineralen en al helemaal weinig tot geen vezels. Dit alles huist vooral in het 
vruchtvlees wat is weggegooid. Sapjes bestaan vooral uit de vruchtensuikers uit de 
vruchten. Besef ook dat er bijv. drie a vier sinaasappels nodig zijn voor 1 glas sap. 
Mocht je er wel voor kiezen vruchtensap te kopen, kies dan vruchtensap waarop 
staat 100% puur natuurlijk sap. 

TIP 4: KOOP FRUIT EN GROENTEN OP DE MARKT
Groente en fruit zijn over het algemeen goedkoper op de markt dan in de winkel. 
Aan het eind van de middag worden fruit en groente vaak nog goedkoper 
aangeboden. Op deze manier kun je veel geld besparen. Een nog goedkopere manier 
is het verbouwen van je eigen groenten in je eigen moestuin.

TIP 5: GEBRUIK DE GROENTEN EN FRUIT DIE VOORRADIG ZIJN EN BRENG HET OP SMAAK 
Door middel van verscheidene groente en fruit combinaties kun je ontzettend veel verschillende 
smoothies maken. Gebruik  de groenten en fruit die op dat moment voorradig zijn en ontdek 
zelf welke combinaties er in de smaak vallen. Mogelijkheden om meer smaak aan de smoothie 
te geven zijn kruiden zoals bijv. bieslook, peterselie of munt, een beetje honing voor een zoetere 
smaak of kokos(melk) voor een tropische smaak.
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