
WATER MET EEN SMAAKJE 

 
 

Water drinken is belangrijk en gezond, dat weet iedereen. Zeker nu met het lekkere weer 

is het goed om er eens extra op te letten of je wel voldoende binnen krijgt. Gemiddeld 

heb je zo’n 1,5 a 2 liter water per dag nodig. Genoeg water drinken zorgt ervoor dat je 

gehydrateerd blijft, waardoor je onder andere: een zuivere huid behoudt, hoofdpijn 

voorkomt, meer energie hebt, vrolijker bent, je spijsvertering ondersteunt, constipatie 

tegengaat, je immuunsysteem versterkt, je een frisse adem behoudt. 

 

Genoeg redenen dus om nog een glaasje te drinken… Maar water kan soms zo ‘saai’ van 

smaak zijn. Tijd om er een beetje een swing aan te geven! Door verschillende verse 

kruiden, stukjes fruit en geschaafde groenten aan je water toe te voegen krijgt het een 

verrassend ander smaakje en ziet het er nog eens heel leuk uit ook! Dit laat je dan 

gewoon een tijdje in de koelkast staan (voor het beste resultaat doe je dit 1 nachtje, 

maar korter kan ook!). Als je verse kruiden gebruikt komt de smaak het beste uit als je 

ze eerst een beetje ‘kneust’, tussen je handen of in een vijzel. Bij vruchten zoals citroen 

kan je het sap er ook al een beetje in knijpen voordat je de stukjes erbij doet. 

 

Wat je nodig hebt is een grote glazen fles of kan, (gefilterd) water, wat ijsblokjes, en een 

rijke fantasie! Je kunt namelijk alles wat je lekker lijkt toevoegen aan je water. Begin 

eens met een schijfje komkommer in een glas water en laat dit een tijdje in de koelkast 

staan. Je denkt vast dat je het niet zult proeven…maar het maakt een groot verschil! 

 

Een aantal van mijn favoriete combinaties zijn: 

Watermeloen & verse munt 

Citroen, komkommer & basilicum 

Framboos & Limoen 

Citroen, Sinaasappel & Grapefruit 

Ananas (je kunt hiervan ook alleen de schil gebruiken!) & gember 

 

Je kunt de komkommer bijvoorbeeld schaven, dat ziet er leuk uit, en het fruit (mits het 

biologisch is!!) er gewoon in stukjes met de schil en al in doen. En als je water op is, kan 

je alles gewoon verwerken in een smoothie of lekker oppeuzelen! 


