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21 ontbijtjes in een bowl (kom) 

Appeltaart smoothie bowl 
Banaan aardbei smoothie bowl 

Bosbessen smoothie granola bowl 
Bright pink bowl 

Frozen tropical bowl 
Funky berry pomegranate bowl 

Green bowl 
Green breakfast smoothie bowl 

Ik hou van jou ontbijt bowl 
Kwark grapefruit bowl 

Mango smoothie bowl met kokos 
Orange bowl 

Perzik nectarine smoothie bowl 
Pink strawberry pecan bowl 

Purple bowl 
Rode biet smoothie bowl 

Soft pink bowl 
Soja-kwark spinazie smoothie bowl 

Sporty bowl 
Ticket to the Tropics bowl 

Yellow bowl 
 

Een smoothie bowl is net even wat dikker dan een smoothie in een glas, lekker om te lepelen.  
Bovendien kun je zo'n kom prachtig garneren met wat je maar lekker vindt, van gezond fruit  

tot wat meer ‘guilty' toppings met chocolade! 
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Appeltaart smoothie bowl 

Ontbijt 2 personen 

 10 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 rode appels 
▪ 2 tl citroensap 
▪ 1 tl kaneel 
▪ 4 dadels 
▪ 2 tl amandelspread 
▪ 6 el Griekse yoghurt 
▪ 50 gram granola 
▪ 1 handje rozijnen 
 

Materiaal: blender  
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Schil de appels en snijd ze in stukjes. 
2. Kook de appels 10 minuten in een klein laagje water met het citroensap totdat ze zacht zijn. 
3. Ontpit de dadels en doe ze samen met de amandelspread en kaneel in een blender. 
4. Voeg de appel en de yoghurt ook toe en mix dit tot je een lekker dikke smoothie hebt. 
5. Schenk de smoothie in een kom en top af met de rozijnen, de granola en een snuf kaneel.  
 

TIP: Vervang de amandelspread een keer door tahin, hazelnootspread of pindakaas! 

 
 
 
 
 
 

Banaan aardbei smoothie bowl 
Ontbijt 2 personen 

 10 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 bevroren bananen 
▪ 100 g bevroren frambozen 
▪ 200 ml amandeldrink of melk 

Topping  
▪ plakjes vers fruit (zoals banaan en aardbei) 
▪ een handje walnoten 
▪ 1 el cacao nibs 
▪ 1 el kokos flakes 
▪ 1 el chiazaad 
 

Materiaal: blender of keukenmachine 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Doe het bevroren fruit in een blender en schenk de amandeldrink of melk erbij.  
2. Blend alles door elkaar tot er een gladde smoothie ontstaat.  
3. Schenk de smoothie in een kom en doe alle toppings erop. 
 

TIP: Het leuke aan dit recept is dat je eindeloos kunt variëren! Wat dacht je bijvoorbeeld van een smoothie 
bowl voor de chocoladeliefhebbers: een bowl van banaan en cacao met hazelnoten en stukjes pure chocolade! 



 
3 

Bosbessen smoothie granola bowl 

Ontbijt 2 personen 

 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 250 g bananen, bevroren, gehakt  
▪ 170 g bosbessen  
▪ 220 ml amandeldrink, ongezoet 
▪ 1 el gedroogde frambozen 
▪ 1 kiwi, in plakjes gesneden en in vieren gedeeld 
▪ 4 aardbeien, gehalveerd 
▪ handvol verse frambozen  
▪ eetbare bloemen een handvol (optioneel) 
▪ 40 g granola 
 

Materiaal: blender of keukenmachine 
 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDING 

1. Doe de plakjes banaan in een diepvrieszak en laat ze een nacht invriezen.  
2. Probeer ze zo plat mogelijk te houden, zodat de stukjes niet aan elkaar plakken.  
3. Schud de zak na 2 uur om ze uit elkaar te houden. 

BEREIDING 
4. Doe de bevroren stukjes banaan in een blender of keukenmachine en voeg 150 g bosbessen toe met de 

amandeldrink.  
5. Mix tot een gladde massa en doe in 2 kommen. 
6. Maak een ring van granola rond de rand van elke kom en bedek een uiteinde met de gedroogde 

frambozen.  
7. Schik het fruit en de resterende bosbessen in het midden. 
8. Bestrooi met de eetbare bloemen (indien gebruikt), geschaafde kokosnoot en granaatappelpitjes.  
9. Serveer onmiddellijk. 
 
 

Bright pink bowl 
Ontbijt 2 personen 

 10 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 400 g magere kwark 
▪ 200 g frambozen 
▪ 1 sinaasappel, geschild, in partjes 
▪ ]1 snufje kardemompoeder (optioneel) 

Topping 
▪ 1 handje framboos 
▪ sinaasappelrasp 
▪ maanzaad 
▪ muntblaadje 
 

Materiaal: blender of keukenmachine 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Meng alle ingrediënten voor de bowl in de kom van een blender of keukenmachine en mix tot een 

smoothie. 
2. Verdeel over 2 kommen en garneer de bright pink bowl met de ingrediënten voor de topping. 
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F rozen tropical bowl 

Ontbijt 2 personen 

 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 mango, in blokjes, bevroren 
▪ 1 banaan, in plakjes, bevroren 
▪ ½ verse ananas, in blokjes, bevroren 
▪ 125 ml kokosmelk 
▪ 1 tl kurkuma 
▪ 4 el granola of 
▪ 4 el cruesli 
▪ 2 el kokosrasp 
▪ 2 passievruchten, gehalveerd 
 

Materiaal: blender of keukenmachine 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Pureer de mango met de banaan en bevroren verse ananas met de kokosmelk en de kurkuma.  
2. Verdeel over 2 kommen. 
3. Bestrooi met de granola en de kokos.  
4. Lepel de passievruchten uit en garneer de bowl ermee. 
 

 
Funky berry pomegranate bowl 
Ontbijt 2 personen 

 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 100 g aalbessen, gerist 
▪ 100 g bramen 
▪ 400 g kwark 
▪ 100 g blauwe bessen 
▪ 100 g granaatappelpitjes 
▪ 2 el honing 
▪ 1 takje basilicum, alleen de blaadjes 
 

Materiaal: staafmixer 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Pureer de aalbessen en de bramen.  
2. Roer deze vruchtenpuree door de kwark en verdeel over 2 kommen. 
3. Leg er voor de topping de blauwe bessen en granaatappelpitjes erop.  
4. Besprenkel met honing en garneer met basilicum. 
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Green bowl 

Ontbijt 2 personen 

 10 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 400 g magere kwark 
▪ 1 avocado, in blokjes 
▪ 1 sinaasappel, geschild, in partjes 
▪ 100 g mango's, in blokjes 
▪ ½ bosje munt, alleen de blaadjes 
▪ 10 blaadjes spinazie, panklaar 

Topping 
▪ verse ananas, in reepjes 
▪ 1 handje bosbes 
▪ 25 amandelen, grof gehakt 
▪ 6 muntblaadjes, om te garneren 
 

Materiaal: blender of keukenmachine 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Meng alle ingrediënten voor de bowl in de kom van een blender of keukenmachine en mix tot een 

smoothie. 
2. Verdeel over 2 kommen en garneer de green bowl met de ingrediënten voor de topping. 

 
 
 
 
 
 

Green breakfast smoothie bowl 
Ontbijt 2 personen 

 10 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ ½ bosje munt 
▪ 1 avocado, geschild, in blokjes 
▪ 1 handje spinazie, panklaar 
▪ 2 limoenen, uitgeperst 
▪ 500 ml kokoswater 
▪ 2 groene appels, in blokjes 
▪ 200 g ananasstukjes, diepvries 
▪ 2 bananen, in stukjes, diepvries 
▪ 2 kiwi's, in stukjes 
 

Materiaal: blender 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Houd 4 mooie muntblaadjes apart.  
2. Pureer de rest van de munt met de avocado, spinazie, het limoensap, kokoswater en de helft van de appel 

in een blender. 
3. Voeg de bevroren ananas en banaan toe en blend tot een glad geheel.  
4. Giet de smoothie in kommen en versier de smoothie bowls met de overige appel, kiwi en munt in mooie 

rechte lijnen.  
5. Serveer de green breakfast smoothie direct. 
 

TIP: Vervang in dit recept het kokoswater eventueel door soja- of amandeldrink. 
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Ik hou van jou ontbijt bowl 

Ontbijt 2 personen 

 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 150 g aardbeien 
▪ 200 g blauwe bessen 
▪ 400 ml yoghurt 
▪ 2 el honing 
▪ muesli 
▪ 2 stukjes witte chocolade (geraspt) 
▪ plakjes banaan 
 

Materiaal: blender of staafmixer 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Leg 4 aardbeien apart en doe de rest in een beker of kom en blend met de staafmixer fijn, of gebruik de 

blender.  
2. Voeg de aardbeienpuree toe aan de yoghurt samen met de honing en meng door elkaar.  
3. Doe het mengsel in de kommen.  
4. Snijd de plakjes banaan in hartvorm en de overgebleven aardbeien ook.  
5. Maak een hartje van blauwe bessen in de kom.  
6. Leg aan de binnenzijde van het hart wat plakjes aardbei.  
7. Bestrooi de buitenzijde met muesli en leg wat plakjes banaan in hartvorm er op.  
8. Bestrooi de muesli met wat geraspte witte chocolade.  
 

TIP: Je kunt de aardbeien yoghurt al een dag van te voren maken en bewaren in de koelkast en op de dag zelf 
garneren met de toppings. Je kunt ook kant en klare aardbeienyoghurt gebruiken voor een snelle variant. 

 
 
 
 
 
 

Kwark grapefruit bowl 
Ontbijt 2 personen 

 10 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 400 ml (vanille)kwark 
▪ 1 grapefruit  
▪ 1 sinaasappel 
▪ 1 el honing 
▪ balsamico stroop (optioneel) 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Pel de grapefruit en sinaasappel en serveer de (vanille)kwark in een 

kom met de grapefruit- en sinaasappelpartjes. 
2. Besprenkel met wat honing of balsamico stroop. 
 

TIP: Lekker met granaatappelpitjes en/of plakjes banaan. 
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Mango smoothie bowl met kokos 

Ontbijt 2 personen 

 10 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 mango’s 
▪ 400 gr Griekse yoghurt 
▪ 100 ml melk 
▪ 2 el kokos chips (of geraspte kokos) 
▪ 2 el bosbessen 
▪ 2 tl lijnzaad 
▪ pecan nootjes 
 

Materiaal: blender  
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Schil de mango en houd een paar mooie stukjes vruchtvlees apart.  
2. Doe de rest in de blender met de yoghurt en melk en blend tot een gele massa.  
3. Doe dit in de kommen en garneer met de overgebleven mango, blauwe bessen, kokos, lijnzaad en 

pecannootjes. 
 

TIP: Gebruik ook eens mango stukjes uit de vriezer voor een lekkere ijskoude bowl. 

 
 
 
 
 
 

Orange bowl 
Ontbijt 2 personen 

 10 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 400 ml yoghurt 
▪ 1 mango, geschild, in kleine blokjes 
▪ 2 abrikozen of 4 gedroogde abrikozen, geweld 
▪ 1 sinaasappel, geschild, in partjes 
▪ 1 snufje kaneelpoeder 

Topping 
▪ 3 el krenten of rozijnen 
▪ 4 gedroogde abrikozen, grof gehakt 
▪ 3 el chocolade, grof gehakt 
▪ 2 el amandelschaafsel, geroosterd 
▪ ½ mango, geschild, in blokjes 
 

Materiaal: blender of keukenmachine 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Meng alle ingrediënten voor de bowl in de kom van een blender of keukenmachine en mix tot een 

smoothie. 
2. Verdeel over 2 kommen en garneer de orange bowl met de ingrediënten voor de topping. 
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Perzik nectarine smoothie bowl 
Ontbijt 2 personen 

 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 8 el Griekse yoghurt 
▪ 2 el honing 
▪ 2 perziken 
▪ 2 nectarines 
▪ 2 sinaasappels 
▪ kleine stukjes chocolade 
▪ 50 gram granola 
 

Materiaal: blender  
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Schil de perzik, verwijder de harde kern van de perzik en de nectarine en snijd ze in stukjes. 
2. Pers één sinaasappel uit. Schil de andere sinaasappel en snijd de partjes door de helft of in drieën. 
3. Doe de perzik, nectarine en yoghurt in een blender. 
4. Voeg het sinaasappelsap en de honing toe en mix tot een gladde, dikke smoothie. 
5. Verdeel de smoothie over de kommen. 
6. Garneer met de sinaasappelpartjes, chocolade en granola. 

 
 
 
 
 
 

Pink strawberry pecan bowl 
Ontbijt 2 personen 

 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 bananen, in plakjes, bevroren 
▪ 125 g aardbeien, gehalveerd, bevroren 
▪ 100 ml cranberry sap 
▪ 400 ml Griekse yoghurt 

Topping  
▪ 75 g pecannoten 
▪ 1½ el suiker 
▪ 125 g frambozen 
▪ 2 el munt, gehakt 
 

Materiaal: blender of keukenmachine 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Pureer de bevroren banaan en aardbeien met het cranberry sap.  
2. Meng de vruchtenpuree met de Griekse yoghurt en verdeel over 2 kommen. 
3. Rooster voor de topping de pecannoten in een droge, hete koekenpan.  
4. Bestrooi met de suiker en laat smelten.  
5. Roer om en laat afkoelen.  
6. Verdeel de gesuikerde pecannoten met de frambozen en de munt over de yoghurt. 
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Purple bowl 

Ontbijt 2 personen 

 10 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 400 ml soja-yoghurt 
▪ 2 bananen, gepeld, in blokjes, ingevroren 
▪ 100 g blauwe bessen 
▪ 5 bramen 
▪ 1 el honing of frambozenjam 

Topping 
▪ witte chocolade, grof gehakt 
▪ 1 handje blauwe bes 
▪ 4 el granaatappelpitjes 
▪ 4 muntblaadjes, fijngesneden 
 

Materiaal: blender of keukenmachine 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Meng alle ingrediënten voor de bowl in de kom van een blender of keukenmachine en mix tot een 

smoothie. 
2. Verdeel over 2 kommen en garneer de purple bowl met de ingrediënten voor de topping. 

 
 
 
 
 
 

Rode biet smoothie bowl 
Ontbijt 2 personen 

 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 gekookte biet 
▪ 1 banaan, gepeld, bevroren 
▪ 1 appel, geschild 
▪ ½ komkommer 
▪ 2 sinaasappels, sap 
▪ 80 g havermout of havermoutvlokken  
▪ en havermout, om te bestrooien 
▪ 50 g blanke rozijnen 
▪ 50 g gedroogde abrikozen, in stukjes 
 

Materiaal: blender of keukenmachine 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Pureer de biet met de bevroren banaan, appel, komkommer, sinaasappelsap en havermout met een 

staafmixer of in een blender. 
2. Serveer deze smoothie in een kom en garneer met wat extra havermout, de rozijnen en abrikozen. 
 

TIP: Voeg 150 gram bevroren blauwe bessen en een scheutje amandel- of kokosdrink toe. 
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Soft pink bowl  

Ontbijtgerecht 2 personen 

10 minuten  
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 400 g Griekse yoghurt 
▪ 200 g aardbeien 
▪ 6 frambozen 
▪ vanillestokje, merg eruit (optioneel) 
▪ 1 el honing 
Topping 
▪ bananenchips, grof gehakt 
▪ 3 el ongezouten pistachenoten, gepeld, grof gehakt 
▪ 1 el witte chocolade, grof gehakt 
▪ 1 handje aardbeien, in plakjes 
 

Materiaal: blender of keukenmachine 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Meng alle ingrediënten voor de bowl in de kom van een blender of keukenmachine en mix tot een 

smoothie. 
2. Verdeel over 2 kommen en garneer de soft pink bowl met de ingrediënten voor de topping. 

 
 
 
 
 
 

Soja-kwark spinazie smoothie bowl 
Ontbijt 2 personen 

 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 200 ml soja-kwark 
▪ 4 handjes spinazie 
▪ 1 takje munt 
▪ 60 ml sinaasappelsap 
▪ 20 g walnoten 
▪ 30 g pompoenpitten 
▪ 100 g bosbessen 
 

Materiaal: blender  
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Meng de soja ‘kwark’ met de spinazie, munt en sinaasappelsap in de blender tot een egaal mengsel.  
2. Schep in de kommen. 
3. Rooster de walnoten en pompoenpitten zonder olie in een koekenpan goudbruin. 
4. Verdeel de walnoten, pompoenpitten en bosbessen over de bowl. 
 

TIP: Je kunt in plaats van verse spinazie ook diepvries spinazie gebruiken. Vervang dan de soja-kwark door soja-
yoghurt. 
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Sporty bowl  
Hoofdgerecht 2 personen 

 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 200 g hüttenkäse of kwark 
▪ 2 kiwi's, geschild, in plakjes 
▪ 1 limoen, sap 
▪ 1 schijf watermeloen, in blokjes 
▪ 250 g blauwe druiven, gehalveerd 
▪ 3 el amandelschaafsel, geroosterd 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verdeel de hüttenkäse of kwark over 2 kommen.  
2. Maal peper erover. 
3. Besprenkel de kiwi met limoensap en verdeel de watermeloen, druiven en amandelschaafsel over de 

kommen. 

 
 
 
 
 
 

Ticket to the Tropics smoothie bowl 
Ontbijt 2 personen 

 20 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 bevroren bananen 
▪ 100 g bevroren mangostukjes 
▪ 250 ml amandeldrink of melk 

Topping  
▪ 1 banaan 
▪ 1 kiwi 
▪ 1 el granaatappelpitjes 
▪ handje kokos flakes 
▪ granola  
▪ 1 tl chiazaad 
 

Materiaal: blender of keukenmachine 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Mix de bevroren mango en banaan samen met de amandeldrink of melk in de blender, tot er een glad 

geheel ontstaat.  
2. Blijft de smoothie te dik, schenk dan wat melk erbij en blend nogmaals.  
3. Schenk de smoothie daarna in de kommen. 
4. Snijd het fruit voor de topping in stukjes en verdeel deze samen met de kokos flakes en granola 

eroverheen.  
5. Garneer met de granaatappelpitjes en het chiazaad. 

 

 

 



 
12 

Yellow bowl 

Ontbijt 2 personen 

 10 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 300 ml Griekse yoghurt 
▪ 2 bananen, gepeld, in blokjes, ingevroren 
▪ 100 g ananasstukjes 
▪ ½ limoen, rasp en sap 

Topping 
▪ 1 handje braam of ander rood fruit 
▪ 25 g cruesli 
▪ 3 el kokosrasp 
▪ limoenrasp 
 

Materiaal: blender of keukenmachine 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Meng alle ingrediënten voor de bowl in de kom van een blender of keukenmachine en mix tot een 

smoothie. 
2. Verdeel over 2 kommen en garneer de yellow bowl met de ingrediënten voor de topping. 
 

TIP: Altijd handig om in je diepvries te hebben: banaan. Zo zit je nooit met te groene of rijpe bananen en 
wanneer je de bevroren banaan pureert voor een smoothie bowl wordt deze lekker koud en wat dikker van 
structuur. Vries de plakjes of blokjes banaan wel eerst los in om een grote klont te voorkomen. Eenmaal 
ingevroren kun je ze in een diepvriesbakje of -zakje een paar maanden bewaren. 

 


