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Wat u moet doen! 
• Kijk eerst welke hoeveelheid water u nodig heeft.   
  Staat altijd vermeld op het zakje. 
• Gebruik altijd koud water, tenzij anders vermeld wordt. 
• Vul de shaker met de juiste hoeveelheid water. 
• Uitsluitend voor de puree moet u heet water gebruiken. 
• Giet de inhoud van het zakje in de shaker. 
• Sluit de shaker goed af en krachtig schudden (10 sec). 
• Voor de bereiding van pannenkoeken en omeletten gebruikt u een anti-
kleefpan. 
 

!! BELANGRIJK !! 
Eerst WATER 

Dan het ZAKJE 
Daarna SHAKEN 

 
 
Wat u zeker niet mag doen! 
 
• Gebruik geen warm of lauw water om de zakjes te bereiden  
• Plaats de shaker nooit met deksel in de microgolf. 
• Nooit eerst poeder en nadien water dat geeft altijd klonters. 
• Maak je producten niet op voorhand klaar, de producten verliezen hierdoor 
hun kwaliteit en verwateren lichtjes. 



Soepen 
 
Velouté van groenten 
Velouté van champignons 
Velouté van prei 
Erwtensoep met spek 
Velouté van kip-curry 
Velouté van gevogelte 
Velouté van tomaten 
Velouté van asperges 
Vissoep 
 
Hoe te bereiden? 
 Neem 150 ml koud water in de shaker 
 Giet de inhoud van het zakje erin 
 Goed afsluiten en 10 seconden goed schudden 
 Vul de shaker aan tot 200 ml 
 Opwarmen in de microgolf 1 min 40 max. op 800 Watt, om de inhoud 
goed warm te krijgen, roer er met een lepel in om de 30 seconden 
 
Om het nog een beetje lekkerder te maken! 
Snijd in heel dunne blokjes prei, selderij, courgette, champignons, 
wortels, enz. Sauteer ze in een pan met beetje olijfolie. Doe er peper, 
zout, lookpoeder en alle mogelijke kruiden bij. Meng deze met de warme 
soep. 



Gezouten gerechten 
 
Omelet met kaas 
Omelet met bacon 
Omelet met bieslook 
Mediterraans omelet 
Kaassoufflé 
Aardappelpuree 
Pizzadeeg met tomatensaus 
Deegwaren Penne met tomatensaus op Provençaalse wijze en 
carbonarasaus 
Blinis 
 

Omeletten 
Hoe te bereiden? 
 Neem 150 ml koud water in de shaker 
 Giet de inhoud van het zakje erin 
 Goed afsluiten en 10 seconden goed schudden 
 Neem een anti-kleefpan, strijk deze in met een kleine hoeveelheid 
olijfolie en verwarm 
 Giet het beslag in de pan en laat bakken langs 1 zijde op een warm 
vuur - NIET ROEREN IN DE OMELET – u kunt de omelet langs 2 
kanten bakken maar dit is niet noodzakelijk (Baktijd 2,5 min voor elke 
zijde) 
 
Om het nog een beetje lekkerder te maken! 
U kunt voor de omelet de toegestane groenten zoals tomaten, courgettes, 
champignons, paprika en kruiden zoals bieslook, basilicum en 
oregano gebruiken. Bak de omelet dan niet langs 2 zijden, anders 
verbranden de kruiden. Ook kunt u een plakje magere gekookte ham, in 
schijfjes gesneden, over de omelet strooien. 
De omelet kan ook koud gegeten worden, snijd ze in stukjes en eet 
ze met een slaatje. 
 
 

Kaassoufflé 
Hoe te bereiden? 
 Neem 60 ml koud water in een kommetje 
 Giet de inhoud van het zakje erin 
 Meng alles samen tot één massa 
 Neem een bakvorm een giet de hoeveelheid erin 
 Plaats de vorm in een voorverwarmde oven op 180° gedurende 20 min 
 
Om het nog een beetje lekkerder te maken! 
Maak de kaassoufflé klaar in een kommetje. Neem een kleine hoeveelheid 
groenten (bvb. wortel, beetje selder, enkele stukjes prei). Meng deze 
fijngesneden groenten rauw onder de soufflé en giet alles in een 
ovenschoteltje. Plaats de schotel in een voorverwarmde oven op 180° 
gedurende 20 min. 



Aardappelpuree 
Hoe te bereiden? 
 Neem een kom 
 Doe hierin het zakje aardappelpuree 
 Verwarm 110 ml water in uw shaker (microgolf) of in een pannetje 
   op het vuur tot net onder het kookpunt 
 Voeg het water er aan toe terwijl u de massa mengt met een houten lepel 
 Kruid de puree met nootmuskaat  
 De puree mag niet meer opgewarmd worden en moet dadelijk 
   geconsumeerd worden 
 
Om het nog een beetje lekkerder te maken! 
Voeg gekookte of gestoomde groenten zoals spinazie, broccoli, worteltjes 
of prei toe aan de puree om een groentepuree te verkrijgen. 
 
 

Pizzadeeg met tomatensaus 
Hoe te bereiden? 
 Neem 55 ml koud water in een kommetje 
 Giet de inhoud van het zakje erin 
 Kneed het geheel goed door met houten lepel 
 Maak 6 kleine bolletjes met het deeg en druk ze plat op een 
anti-kleefplaat of op bakpapier 
 Meng de inhoud van het kleine zakje met 40 ml koud water tot 
een homogeen mengsel 
 Laat het sausmengsel 5 minuten rusten en verdeel het 
vervolgens over het ongebakken deeg. Bak de pizza 15 
minuten in de traditionele oven bij 180°C. 
 
Om het nog een beetje lekkerder te maken! 
U kunt voor de pizza de toegestane groenten zoals tomaten, courgettes, 
champignons, paprika en kruiden zoals bieslook, basilicum en 
oregano gebruiken. Ook kunt u in reepjes gesneden grison-vlees over de 
pizza strooien. 
 
 
 

Deegwaren 
Hoe te bereiden? 
 Kook de pasta gedurende 12 minuten in kokend water met een 
beetje zout en olie 
 Meng de inhoud van het zakje saus met 50 ml water en verwarm 
maximum 20 seconden in de microgolf 
 Giet het sausje over de pasta 
 
Om het nog een beetje lekkerder te maken! 
Maak je eigen tomatensaus met paprika’s, wortels, courgettes, 
champignons en allerlei kruiden. 
Je kunt de pasta tevens koud eten met een vinaigrettesaus en allerlei 
rauwe groenten fijn gesneden en zeer goed gekruid. 



Spaghetti Bolognaise: Tomaten saus + rundsgehakt + pasta 
Ratatouille: stoof groenten zoals paprika, courgettes, tomaten, 
champignons aan met een beetje olie, breng op smaak met allerlei 
kruiden zoals, zout, peper, lookpoeder, oregano,…, een rund- of kip- 
bouillonblokje, gepelde tomaten en laat inkoken. Meng nu de pasta onder 
de ratatouille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLINIS 
Blinis is een soort pitabrood met de smaak van zalm en citroen. 
 Neem 90 ml koud water in de shaker. 
 Giet de inhoud van het zakje erin.  Goed afsluiten en 10 sec goed   
schudden. 
 Neem een anti-kleefpan, strijk deze in met een kleine hoeveelheid olie en 
verwarm deze. 
 Giet het beslag in de pan en laten bakken langs beide kanten op een   
warm vuur.  !!Geen extra water meer  toevoegen!!



Desserten (140 ml tot 180ml) 
 
Dessert Chocolade (150ml) 
Dessert Zwarte chocolade (160ml) 
Dessert Vanille (140ml)  
Dessert Karamel (140ml) 
Dessert Peer Belle-Hélène (140ml) 
Dessert Banaan (160ml) 
Dessert Abrikoos (160ml) 
Pudding Aardbei (150ml) 
Dessert Citroen (140ml) 
Yoghurt met Aardbeistukjes (170 ml) 
Yoghurt Bosvruchten (180ml) 
Yoghurt Stracciatella (150ml) 
Platte kaas abrikoos (170ml) 
 
 
 
 
 
Hoe te bereiden?  
 Neem voor de desserten de hoeveelheid water die vermeld staat 
tussen de haakjes. Doe het koude water in de shaker 
 Giet de inhoud van het zakje erin 
 Goed afsluiten en 10 seconden goed schudden 
 Laat 3 minuten opstijven 
 
Milkshake: deze desserten moeten niet als pudding genomen worden, 
indien u meer water (±220ml) gebruikt krijgt u een milkshake. 
 
Mousse: voor de desserten luchtiger te maken voeg er stijfgeklopt eiwit 
aan toe 
 
Duo's van nagerechten: u kunt ook telkens de desserten mengen, zo 
maakt u telkens 2 halve zakjes klaar. 
 
Combinaties: 
• Chocolade en vanille 
• Peer chocolade en banaan 
• Chocolade en caramel 
• Vanille en aardbei 
 



 
Chocolademousse 

Hoe te bereiden? 
 Neem 100ml koud water in een kom 
 Voeg het zakje toe 
 Klop met staafmixer “garde” tot de chocolade heel licht wordt  
   en de klopper blijft kleven 
 Laat 15 min. opstijven in de koelkast 
 

 
Rijstpap 

Hoe te bereiden? 
 Neem 180 ml koud water in een kommetje/shaker 
 Giet de inhoud van het zakje erin, goed mengen/shaken 
 Verwarm in de microgolf 1 minuut 20 seconden 
 Giet het mengsel over in een plat schaaltje en laat 45 minuten 
opstijven in de koelkast 
 
 

Appeltaart 
Hoe te bereiden? 
 Neem 60ml koud water in een kommetje 
 Giet de inhoud van het zakje erin en meng goed 
 Giet het deeg in een vormpje en laat het 12 minuten bakken in de in 
een oven van 160°C. Op die manier verkrijgt u een appelcakeje 
Om het nog een beetje lekkerder te maken! 
Voeg bij 1 zakje appelcake 1 soeplepel platte kaas 0% vet, een klein 
beetje kaneel en bak in de oven. Zo verkrijgt u een luchtigere cake. 
 
 

Clafoutis 
Hoe te bereiden? 
 Neem 60ml koud water in een kommetje 
 Giet de inhoud van het zakje erin en meng goed 
 U krijgt een homogene consistentie 
 Giet het deeg in een vormpje en laat het 13 minuten bakken in 
de in een oven van 160°C. 
Of U bakt de clafoutis in de pan zoals de pannenkoeken (+/- 2 
minuten) MAXIMUM! 
 



 
Pannenkoeken (chocolade-hazelnoot of abrikoos of 

natuur) & Sinaasappel Pannenkoek 
 
Hoe te bereiden? 
 Neem 90ml koud water in de shaker 
 Giet de inhoud van het zakje erin 
 Goed afsluiten en 10 seconden goed schudden 
 Neem een anti-kleefpan, strijk deze in met een kleine hoeveelheid 
   olijfolie en verwarm de pan 
 Giet het beslag in de pan en verdeel gelijkmatig. Verminder uw vuur 
   tot de helft en laat de pannenkoek helemaal opdrogen bovenaan. 
   Draai nu pas uw pannenkoek om, draai uw vuur uit en laat nog even 
   verder garen in de warme pan 
 Voor de chocoladepasta of abrikozengelei: Meng het zakje poeder met  
   15 à 20 ml water en smeer dit op de pannenkoek 
 
Om het nog een beetje lekkerder te maken! 
De pancake kan zoet gegeten worden. Voor een zoetere pannenkoek 
bestrooi je hem met zoetmiddel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Havermout met appel, kaneel, hazelnoten 
 
Hoe te bereiden? 
 Neem 140 ml lauw of koud water in de shaker 
 Giet de inhoud van het zakje erbij 
 Goed mengen 
 De havermout kan ook warm gegeten worden: 1 min opwarmen in 
de microgolf 
 
 



 
Dranken 

Warme drank cacao / cappuccino 
Hoe te bereiden? 
 Neem 150 ml koud water in de shaker 
 Voeg het zakje toe en schud krachtig gedurende 10sec, 2 min laten     
rusten 
 Vul aan met koud water tot 240ml en schud opnieuw 
 Verwarm in de microgolf gedurende 1min30 (opletten! eenmaal 
warm kok en deze dranken snel over!) 
 
Om het nog een beetje lekkerder te maken! 
U kunt de drank bestrooien met een beetje kaneelpoeder of koffie. 
 
Cappuccino drank: Maak de bereiding met ijskoud water en voeg er 
achteraf enkele ijsblokjes aan toe zo krijgt u een lekkere ice koffie. Een 
hoeveelheid koffie en een hoeveelheid water om de cappuccino te 
bereiden geeft een nog sterkere koffie smaak 

 
Koude dranken 

Pompelmoes 
Ananas – sinaasappel 
Appel 
Perzik – mango 
Sinaasappel 
 
Hoe te bereiden? 
 Neem 150ml koud water in de shaker 
 Voeg het zakje toe en schud krachtig gedurende 10sec 
 Vul aan met koud water tot 240ml en schud opnieuw 
 Laat even rusten tot het schuim weg is en drink op 
 
Om het nog een beetje lekkerder te maken! 
Granita: gebruik 150 ml in plaats van 250ml, voeg hierbij ijsschilfers toe 
en een zeste van citroen of sinaasappel 
 
Sorbet: plaats de drank enkele uren in de diepvries 
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Deel 3

• Wat doen we met de gebruikte vetstof?


Wat u moet doen!

• Kijk eerst welke hoeveelheid water u nodig heeft.  
  Staat altijd vermeld op het zakje.

• Gebruik altijd koud water, tenzij anders vermeld wordt.


• Vul de shaker met de juiste hoeveelheid water.


• Uitsluitend voor de puree moet u heet water gebruiken.


• Giet de inhoud van het zakje in de shaker.


• Sluit de shaker goed af en krachtig schudden (10 sec).


• Voor de bereiding van pannenkoeken en omeletten gebruikt u een anti-kleefpan.

!! BELANGRIJK !!


Eerst WATER


Dan het ZAKJE


Daarna SHAKEN

Wat u zeker niet mag doen!

• Gebruik geen warm of lauw water om de zakjes te bereiden 

• Plaats de shaker nooit met deksel in de microgolf.


• Nooit eerst poeder en nadien water dat geeft altijd klonters.


• Maak je producten niet op voorhand klaar, de producten verliezen hierdoor hun kwaliteit en verwateren lichtjes.



Soepen

Velouté van groenten


Velouté van champignons


Velouté van prei


Erwtensoep met spek


Velouté van kip-curry

Velouté van gevogelte


Velouté van tomaten


Velouté van asperges


Vissoep


Hoe te bereiden?


 Neem 150 ml koud water in de shaker


 Giet de inhoud van het zakje erin


 Goed afsluiten en 10 seconden goed schudden


 Vul de shaker aan tot 200 ml


 Opwarmen in de microgolf 1 min 40 max. op 800 Watt, om de inhoud


goed warm te krijgen, roer er met een lepel in om de 30 seconden


Om het nog een beetje lekkerder te maken!


Snijd in heel dunne blokjes prei, selderij, courgette, champignons,


wortels, enz. Sauteer ze in een pan met beetje olijfolie. Doe er peper,


zout, lookpoeder en alle mogelijke kruiden bij. Meng deze met de warme


soep.



Gezouten gerechten

Omelet met kaas


Omelet met bacon


Omelet met bieslook


Mediterraans omelet


Kaassoufflé


Aardappelpuree


Pizzadeeg met tomatensaus


Deegwaren Penne met tomatensaus op Provençaalse wijze en carbonarasaus


Blinis

Omeletten


Hoe te bereiden?


 Neem 150 ml koud water in de shaker


 Giet de inhoud van het zakje erin


 Goed afsluiten en 10 seconden goed schudden


 Neem een anti-kleefpan, strijk deze in met een kleine hoeveelheid


olijfolie en verwarm


 Giet het beslag in de pan en laat bakken langs 1 zijde op een warm


vuur - NIET ROEREN IN DE OMELET – u kunt de omelet langs 2


kanten bakken maar dit is niet noodzakelijk (Baktijd 2,5 min voor elke zijde)

Om het nog een beetje lekkerder te maken!


U kunt voor de omelet de toegestane groenten zoals tomaten, courgettes,


champignons, paprika en kruiden zoals bieslook, basilicum en


oregano gebruiken. Bak de omelet dan niet langs 2 zijden, anders


verbranden de kruiden. Ook kunt u een plakje magere gekookte ham, in


schijfjes gesneden, over de omelet strooien.


De omelet kan ook koud gegeten worden, snijd ze in stukjes en eet


ze met een slaatje.


Kaassoufflé


Hoe te bereiden?


 Neem 60 ml koud water in een kommetje


 Giet de inhoud van het zakje erin


 Meng alles samen tot één massa


 Neem een bakvorm een giet de hoeveelheid erin


 Plaats de vorm in een voorverwarmde oven op 180° gedurende 20 min


Om het nog een beetje lekkerder te maken!


Maak de kaassoufflé klaar in een kommetje. Neem een kleine hoeveelheid


groenten (bvb. wortel, beetje selder, enkele stukjes prei). Meng deze


fijngesneden groenten rauw onder de soufflé en giet alles in een


ovenschoteltje. Plaats de schotel in een voorverwarmde oven op 180°


gedurende 20 min.


Aardappelpuree


Hoe te bereiden?


 Neem een kom


 Doe hierin het zakje aardappelpuree


 Verwarm 110 ml water in uw shaker (microgolf) of in een pannetje


   op het vuur tot net onder het kookpunt


 Voeg het water er aan toe terwijl u de massa mengt met een houten lepel


 Kruid de puree met nootmuskaat 


 De puree mag niet meer opgewarmd worden en moet dadelijk


   geconsumeerd worden


Om het nog een beetje lekkerder te maken!


Voeg gekookte of gestoomde groenten zoals spinazie, broccoli, worteltjes


of prei toe aan de puree om een groentepuree te verkrijgen.


Pizzadeeg met tomatensaus


Hoe te bereiden?


 Neem 55 ml koud water in een kommetje


 Giet de inhoud van het zakje erin


 Kneed het geheel goed door met houten lepel

 Maak 6 kleine bolletjes met het deeg en druk ze plat op een


anti-kleefplaat of op bakpapier


 Meng de inhoud van het kleine zakje met 40 ml koud water tot


een homogeen mengsel


 Laat het sausmengsel 5 minuten rusten en verdeel het


vervolgens over het ongebakken deeg. Bak de pizza 15


minuten in de traditionele oven bij 180°C.


Om het nog een beetje lekkerder te maken!


U kunt voor de pizza de toegestane groenten zoals tomaten, courgettes,


champignons, paprika en kruiden zoals bieslook, basilicum en


oregano gebruiken. Ook kunt u in reepjes gesneden grison-vlees over de


pizza strooien.


Deegwaren


Hoe te bereiden?


 Kook de pasta gedurende 12 minuten in kokend water met een


beetje zout en olie


 Meng de inhoud van het zakje saus met 50 ml water en verwarm


maximum 20 seconden in de microgolf


 Giet het sausje over de pasta


Om het nog een beetje lekkerder te maken!


Maak je eigen tomatensaus met paprika’s, wortels, courgettes,


champignons en allerlei kruiden.


Je kunt de pasta tevens koud eten met een vinaigrettesaus en allerlei


rauwe groenten fijn gesneden en zeer goed gekruid.


Spaghetti Bolognaise: Tomaten saus + rundsgehakt + pasta


Ratatouille: stoof groenten zoals paprika, courgettes, tomaten,


champignons aan met een beetje olie, breng op smaak met allerlei


kruiden zoals, zout, peper, lookpoeder, oregano,…, een rund- of kip-

bouillonblokje, gepelde tomaten en laat inkoken. Meng nu de pasta onder


de ratatouille.


BLINIS

Blinis is een soort pitabrood met de smaak van zalm en citroen.


 Neem 90 ml koud water in de shaker.

 Giet de inhoud van het zakje erin.  Goed afsluiten en 10 sec goed   schudden.


 Neem een anti-kleefpan, strijk deze in met een kleine hoeveelheid olie en verwarm deze.

 Giet het beslag in de pan en laten bakken langs beide kanten op een   warm vuur.  !!Geen extra water meer  toevoegen!!
Desserten (140 ml tot 180ml)

Dessert Chocolade (150ml)


Dessert Zwarte chocolade (160ml)


Dessert Vanille (140ml) 

Dessert Karamel (140ml)


Dessert Peer Belle-Hélène (140ml)


Dessert Banaan (160ml)


Dessert Abrikoos (160ml)


Pudding Aardbei (150ml)


Dessert Citroen (140ml)


Yoghurt met Aardbeistukjes (170 ml)


Yoghurt Bosvruchten (180ml)


Yoghurt Stracciatella (150ml)


Platte kaas abrikoos (170ml)


Hoe te bereiden? 

 Neem voor de desserten de hoeveelheid water die vermeld staat


tussen de haakjes. Doe het koude water in de shaker


 Giet de inhoud van het zakje erin


 Goed afsluiten en 10 seconden goed schudden


 Laat 3 minuten opstijven

Milkshake: deze desserten moeten niet als pudding genomen worden,


indien u meer water (±220ml) gebruikt krijgt u een milkshake.


Mousse: voor de desserten luchtiger te maken voeg er stijfgeklopt eiwit


aan toe


Duo's van nagerechten: u kunt ook telkens de desserten mengen, zo


maakt u telkens 2 halve zakjes klaar.


Combinaties:


• Chocolade en vanille


• Peer chocolade en banaan


• Chocolade en caramel


• Vanille en aardbei





Chocolademousse


Hoe te bereiden?


 Neem 100ml koud water in een kom


 Voeg het zakje toe


 Klop met staafmixer “garde” tot de chocolade heel licht wordt 
   en de klopper blijft kleven

 Laat 15 min. opstijven in de koelkast


Rijstpap


Hoe te bereiden?


 Neem 180 ml koud water in een kommetje/shaker


 Giet de inhoud van het zakje erin, goed mengen/shaken


 Verwarm in de microgolf 1 minuut 20 seconden


 Giet het mengsel over in een plat schaaltje en laat 45 minuten


opstijven in de koelkast


Appeltaart


Hoe te bereiden?


 Neem 60ml koud water in een kommetje


 Giet de inhoud van het zakje erin en meng goed


 Giet het deeg in een vormpje en laat het 12 minuten bakken in de in


een oven van 160°C. Op die manier verkrijgt u een appelcakeje


Om het nog een beetje lekkerder te maken!


Voeg bij 1 zakje appelcake 1 soeplepel platte kaas 0% vet, een klein


beetje kaneel en bak in de oven. Zo verkrijgt u een luchtigere cake.


Clafoutis


Hoe te bereiden?


 Neem 60ml koud water in een kommetje


 Giet de inhoud van het zakje erin en meng goed


 U krijgt een homogene consistentie


 Giet het deeg in een vormpje en laat het 13 minuten bakken in


de in een oven van 160°C.


Of U bakt de clafoutis in de pan zoals de pannenkoeken (+/- 2


minuten) MAXIMUM!




Pannenkoeken (chocolade-hazelnoot of abrikoos of


natuur) & Sinaasappel Pannenkoek


Hoe te bereiden?


 Neem 90ml koud water in de shaker


 Giet de inhoud van het zakje erin


 Goed afsluiten en 10 seconden goed schudden


 Neem een anti-kleefpan, strijk deze in met een kleine hoeveelheid


   olijfolie en verwarm de pan


 Giet het beslag in de pan en verdeel gelijkmatig. Verminder uw vuur


   tot de helft en laat de pannenkoek helemaal opdrogen bovenaan.


   Draai nu pas uw pannenkoek om, draai uw vuur uit en laat nog even


   verder garen in de warme pan


 Voor de chocoladepasta of abrikozengelei: Meng het zakje poeder met 
   15 à 20 ml water en smeer dit op de pannenkoek


Om het nog een beetje lekkerder te maken!


De pancake kan zoet gegeten worden. Voor een zoetere pannenkoek


bestrooi je hem met zoetmiddel. 



Havermout met appel, kaneel, hazelnoten


Hoe te bereiden?


 Neem 140 ml lauw of koud water in de shaker


 Giet de inhoud van het zakje erbij


 Goed mengen


 De havermout kan ook warm gegeten worden: 1 min opwarmen in


de microgolf





Dranken


Warme drank cacao / cappuccino


Hoe te bereiden?


 Neem 150 ml koud water in de shaker


 Voeg het zakje toe en schud krachtig gedurende 10sec, 2 min laten     rusten

 Vul aan met koud water tot 240ml en schud opnieuw


 Verwarm in de microgolf gedurende 1min30 (opletten! eenmaal


warm kok en deze dranken snel over!)


Om het nog een beetje lekkerder te maken!


U kunt de drank bestrooien met een beetje kaneelpoeder of koffie.


Cappuccino drank: Maak de bereiding met ijskoud water en voeg er


achteraf enkele ijsblokjes aan toe zo krijgt u een lekkere ice koffie. Een


hoeveelheid koffie en een hoeveelheid water om de cappuccino te


bereiden geeft een nog sterkere koffie smaak


Koude dranken


Pompelmoes


Ananas – sinaasappel

Appel


Perzik – mango


Sinaasappel


Hoe te bereiden?


 Neem 150ml koud water in de shaker


 Voeg het zakje toe en schud krachtig gedurende 10sec


 Vul aan met koud water tot 240ml en schud opnieuw


 Laat even rusten tot het schuim weg is en drink op


Om het nog een beetje lekkerder te maken!


Granita: gebruik 150 ml in plaats van 250ml, voeg hierbij ijsschilfers toe


en een zeste van citroen of sinaasappel


Sorbet: plaats de drank enkele uren in de diepvries

