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Vogelin supersmoothiet

Rakenna smoothie mieleiseksesi

iesta
moothhelposti
Sravinteita
Sanonta ”olet mitä syöt” pitää täysin paikkansa. Olo tuntuu
virkeältä kun ruoansulatus toimii hyvin ja pystyy muokkaamaan ravintoaineet energiaksi. Smoothiesta saa helposti
runsaasti ravinteita: hyvä smoothie sisältää proteiineja,
hyviä rasvoja, vitamiineja, kuitua, antioksidantteja ja kivennäisaineita. Smoothieilla päivä käynnistyy maukkaasti ja
linjat pysyvät kurissa.

Seitsemän päivää, seitsemän smoothieta
Päivät ovat erilaisia, joten miksi syödä samanlaisia aterioita. Monipuolisuus ja vaihtelevuus turvaavat eri ravinteiden
riittävän saannin. Tässä oppaassa on ohjeet seitsemään
erilaiseen smoothieen – yksi jokaiselle viikon päivälle.
Nauti näitä ravinteikkaita, energisoivia juomia aamiaisella
tai kevyenä lounaana ja ruoansulatus kiittää!
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4. Lisää potkua

Lisää smoothieen Vogelin
Molkosan Fruitia*
(sisältää kalsiumia) terveen
ruoansulatuksen tueksi. Lue lisää Mo
lkosanista sivulta
11. Muita voima-aineksia
ovat maca-jauhe,
chian siemenet, chlorella,
spirulina, siitepöly,
kookosöljy, pellavansiem
enet ja Vogelin
luomumysli.
*Molkosan Fruit on kalsiumin lähde ja parantaa
3 ruoansulatusta. Päiväannos (20ml)
sisältää 15 % päivittäisestä kalsiumin saantisuosituksesta.

Maanantai

Tiistai

ntain supersmoothie
Maanavoimajuoma
Amerikkalainen
Ainekset:

Ainekset:

Superfoodit

Muutama lehtikaalinlehti
tuoreena tai pakastettuna

Superfoodeja on monenlaisia
goji-marjoista macaan, mutta
muistetaan myös vanhat perinteiset superfoodit!
Supermarjat: mustikat,
kirsikat, puolukat, mustaherukat, granaattiomena.
Superkasvit: punasipuli, valkosipuli, sienet, paprika, kiinankaali,
lehtikaali, pinaatti.

1 päärynä
½ banaani
5 keskikokoista mansikkaa
tuoreena tai pakastettuna
2 rkl kreikkalaista jogurttia tai
muuta maustamatonta jogurttia
2 tl Molkosan Fruitia
2 dl Biotta granaattiomenamehua
1 rkl hunajaa

Mittaa ananasmehu, porkkanamehu ja kuorittu inkiväärin pala
tehosekoittimen kannuun.
Puolita avokado ja poista kivi.
Koverra hedelmäliha lusikalla ja
laita joukkoon. Lisää basilika ja
Molkosan Fruit. Pyöräytä tasaiseksi juomaksi.

1 dl Biotta ananasmehua
1 dl Biotta porkkanamehua
sormenpään kokoinen pala
tuoretta inkivääriä
1 avokado
1/3 ruukku tuoretta basilikaa
1 rkl Molkosan Fruitia
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Mittaa ainekset tehosekoittimeen ja pyöräytä kuohkeaksi
juomaksi. Nauti korkeasta
lasista!

Trendikäs lehtikaali
Amerikkalaisten suosima
superfood on lehtikaali, josta
voi tehdä vaikka kaalismoothieita, kaalisipsejä ja kaalikeittoja.
Se on hyvin ravinteikas ja sisältää mm. vitamiineja, runsaasti
rautaa, antioksidantteja ja
kalsiumia.
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Keskiviikko

Torstai

Ainekset:
1 Granny Smith omena
50 g tuoretta pinaattia
persiljan oksa
1 taateli
½ rkl hunajaa
2 dl mantelimaitoa
1 rkl Molkosan Fruitia

Kuori omena ja pilko se pieniksi
paloiksi. Poista kivi taatelista.
Lisää omena, taateli, pinaatti,
persilja, hunaja, mantelimaito
ja Molkosan Fruit ja sekoita kermaiseksi smoothieksi sauva- tai
tehosekoittimella.

unelma
Vihreä

Vaihtelu
virkistää!
Herkullinen smoothie
on ravintopommi. Usein
tulee kuitenkin tehtyä
samanlaisia smoothieita
ja jos kyllästyttää, kannattaa rohkeasti kokeilla
erilaisia sekoituksia esim.
lehtikaalia, kiinankaalia,
selleriä, rucolaa, endiiviä
jne.
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Meiktsoidäenmust
Ainekset:

juhla

100 g mustikoita
(tuoreita tai pakastettuja)
3 dl mantelimaitoa
50 g tuoretta pinaattia
2 tuoretta taatelia
1 dl kookosmaitoa
1 rkl Molkosan Fruitia
Poista kivet taateleista ja laita ne isoon kulhoon. Lisää mustikat,
mantelimaito, kookosmaito, Molkosan Fruit ja pinaatin lehdet
(maun mukaan) ja sekoita täyteläiseksi sauva- tai tehosekoittimella.
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Perjantai

Lauantai
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smoothie
Vastustuskyky
koetuksella?
Lisää teelusikallinen
Echinacea & Mustaselja Hot
Drinkiä smoothieesi silloin
tällöin. Tämä luonnollisista
ainesosista tehty juoma
sisältää punahattu-uutetta,
joka tukee vastustuskykyä.
Se on maukasta kuumaan
veteen sekoitettuna tai hyvä
tehoaine smoothiessa.

Ainekset:
1 dl Biotta punajuurimehua
1 avokado
2 tl sokeroimatonta
kaakaojauhetta
1-2 tl hunajaa
2 dl mantelijuomaa
1 rkl Molkosan Fruitia tai
1 tl Echinacea & Mustaselja Hot
Drink-tiivistettä
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Mittaa punajuurimehu
tehosekoittimen kannuun.
Puolita avokado, poista siemen ja koverra hedelmäliha
joukkoon. Lisää sokeroimaton
kaakaojauhe, hunaja, mantelijuoma ja Molkosan Fruit
tai Echinacea & Mustaselja
Hot Drink –tiiviste. Pyöräytä
tasaiseksi juomaksi.

ä
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Kherkku
Ainekset:
2 dl Biotta Mango Mix -mehua
1 banaani
kourallinen babypinaattia
tai endiivin lehtiä
yhden appelsiinin puristettu
mehu
1 rkl kreikkalaista jogurttia
tai muuta maustamatonta
jogurttia
muutama mintunlehti
1 rkl Molkosan Fruitia

Kaada Mango Mix-mehu tehosekoittimen kannuun ja laita joukkoon kuorittu banaani. Laita sekaan babypinaattia tai endiivin
lehtiä. Purista joukkoon appelsiinin mehu. Lisää kreikkalaista
jogurttia ja mintunlehtiä. Pyöräytä kuohkeaksi juomaksi. Kaada
korkeaan lasiin ja nauti!
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Sunnuntai

A.Vogel Molkosan Fruit

oAurinksmoothie
Ainekset:
2 lehtisellerinvartta
½ pieni kesäkurpitsa
1 banaani
2 keltaista kiivihedelmää
1 dl kookosmaitoa tai
kookosjuomaa
1 rkl Molkosan Fruitia
Mittaa ainekset tehosekoittimen kannuun ja pyöräytä
kuohkeaksi juomaksi.
Vinkki! Lisää joukkoon jäitä
ja tarjoa kuumana kesäpäivänä.

Vinkki lapsiperheille
Eivätkö lapset suostu syömään kasviksia? Testaa tätä
herkullista smoothieta! Siinä on mieto, täyteläinen maku
kookosmaidosta ja banaani sekä kiivi antavat sille hieman
makeutta.
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Supersmoothien

salaisuus

Molkosan Fruit tekee smoothiestasi
supersmoothien. Molkosan Fruit on
maitohappokäynyt herajuoma, jonka
sisältämä kalsium edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa.
Granaattiomenan ja aroniamarjojen
yhdistelmä antaa Molkosan Fruitille
luonnollisen ja raikkaan hedelmäisen
maun. Se on herkullinen smoothiessa
ja hyvää vatsalle. Ja kun ruoansulatus
toimii, olo tuntuu virkeältä.

Molkosan Fruitista on moneksi
Molkosan Fruitia voi käyttää smoothien ainesosana, mutta siitä
saa myös miellyttävän raikasta juotavaa sellaisenaan. Lisää 1,5 rkl
Molkosan Fruitia lasilliseen vettä, mehuun tai sekoita sitä jogurtin
sekaan.
A. Vogel Molkosan Fruit*
• Edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa*
• Sisältää heraa, aronia-marjoja, granaattiomenaa, steviaa
ja kalsiumia
• Virkistävä hedelmäinen maku
• Laktoositon, vähäkalorinen, ei lisättyä sokeria
*Kalsiumin lähde, joka tehostaa ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Yksi
päivittäinen annos on 1,5 rkl (20 ml), joka sisältää 15 % päivittäisestä kalsiumin saantisuosituksesta. Saatavilla mm. luontaistuotekaupoista ja apteekeista
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Vogelin supersmoothiet

Mehut eivät ole samanlaisia
Mehujen luontainen ravintoarvo määräytyy hedelmien ja
vihannesten laadun mukaan. Ensiluokkaista mehua tehdään
vain ensiluokkaisista raaka-aineista.
Biotta mehut ovat:
• luomulaatua
• valmistettu tuoreista hedelmistä ja vihanneksista, ei
tiivisteistä
• lisäaineettomia
• pakattu lasipulloihin (500 ml), jotka takaavat parhaan
säilyvyyden
• mahdollisimman vähän käsiteltyjä jolloin ravintoarvo
mehussa säilyy paremmin

Biotta-mehut
– pellolta pulloon

Enempää luonnollista terveyttä ei mahdu pulloon! Maukkaat
Biotta-mehut ovat kuin tuoreita marjoja, hedelmiä ja vihanneksia, mutta juotavassa muodossa. Esimerkiksi Biotta Vita 7
sisältää peräti 764 g tuoreita hedelmiä ja vihanneksia!
“Tuoreena pellolta pulloon” -lause kuvaa sveitsiläisen Biottan
laatuajattelua. Biotta on edelläkävijä, sillä korkealaatuiset
Biotta-mehut on tuotettu luomusti jo vuodesta 1951.
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Biotta-mehut:
Ananastäysmehu

Valmistukseen käytetty luomulaatuisia
ananaksia; yhdessä pullollisessa yksi kokonainen ananas. Ei lisäaineita.

Daily Veggies

On valmistettu tohtori Breussin alkuperäisen reseptin mukaan tukemaan toipilaiden
paranemisprosessia ja ravinteiden saantia.
Sopii hyvin kuurimehuksi. Maitohappokäytetty punajuuri-, porkkana-, selleri- ja
perunatäysmehu, retikkatäysmehu, happamuudensäätöaine (maitohappo).
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Granaattiomenajuoma

Granaattiomenajuoma sisältää
valkoista teetä, granaattiomenatäysmehua, agaavetiivistettä,
hedelmäsekoitusta (päärynäsose,
aroniamehu). Juoma on valmista
nautittavaksi sellaisenaan. Yhdessä
pullossa on jopa 344 grammaa
tuoretta granaattiomenaa.

Mango Mix

Täyteläinen hedelmätäysmehu,
joka sisältää eksoottisia hedelmiä
kuten 25% mangoa, guavaa, passionhedelmää ja rypäle-, päärynäja omenatäysmehua.

Mustaseljamehu

Mehu sisältää: mustaseljan marjoja
(65%), mustaseljankukkateetä ja
agaavetiivistettä. Mainio mehu
flunssa-aikana.

Porkkanatäysmehu

Pullollinen täyttä maitohappokäytettyä porkkanamehua. Sisältää
runsaasti ihon ja silmien hyvinvoinnille tärkeää beetakaroteenia (70%
päiväsaantisuosituksesta / 1dl).
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Punajuuritäysmehu

Punajuurimehu sopii hyvin esim. paastoja kuurijuomaksi sekä urheilijoille. Mehu
on täyttä maitohappokäytettyä punajuuritäysmehua.

Tomaattimehu

Tomaatti sisältää runsaasti ravintoaineita
kuten lykopeenia ja C-vitamiinia, mutta
vähän energiaa ja sopii siten erinomaisesti
painonhallintamehuksi. Tomaattia 99%,
sitruunamehua, merisuolaa alle 0,5%.

Vihannesmehu

Erinomainen “kylmä keitto”, sisältää
tomaattitäysmehua, maitohappokäytettyä
porkkana-, selleri- ja punajuuritäysmehua,
merisuolaa 0,5%, mausteyrttejä.

Vita 7

Vita 7:sta saa voimaa viikon jokaiseen päivään. Aineosina on appelsiinia, porkkanaa,
banaania, omenaa, ananasta, heraa, rypäleitä, tyrnimarjaa, punajuurta, sitruunamehutiivistettä, sitruunaa.

Wellness

Yhdestä pullosta nautit 733 g tuoreita hedelmiä ja vihanneksia! Sisältää päärynää,
appelsiinia, porkkanaa, ananasta, heraa,
punajuurta, sitruunamehutiivistettä. Hyvä
välipalajuoma!
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Biotta-mehut ovat saatavilla luontaistuoteja päivittäistavarakaupoista.

Lisää
Smoothie-vinkkejä
www.vogel.fi

Uutiskirje
Kuukausittain ilmestyvä Vogelin hyvinvoinnin uutiskirje
sisältää terveysartikkeleita, ravintovinkkejä, tietoa uusista
tuotteista ja tuotearvontoja. Tilaa uutiskirje osoitteesta
www.vogel.fi
Seuraa meitä:
facebook.com/vogel.fi
instagram.com/avogel_suomi/
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