Smoothie bowls
Smoothie bowls

Bereidingswijze

Sinds 2007 maakt Fresh Fruit Express al
smoothies. De stap naar smoothiebowls
was voor ons daarom niet heel groot. De
dikte van de smoothiebowl verschilt van
die van de smoothies. Bovendien heeft
u de mogelijkheid om de smoothiebowls
lekker en leuk te versieren met diverse
toppings zoals stukjes fruit, zaden, muesli,
noten of kokosrasp. Deze combinatie zorgt
ervoor dat de smoothiebowl er prachtig
uitziet!

1. Schenk 100 ml smoothie basissap in de
blenderbeker

Waarom smoothiebowls?
De laatste jaren is de smoothiebowl echt
een trend geworden. Het is snel bereid en
geschikt als ontbijt, lunch of tussendoortje.
De volle structuur van de bowl in combinatie met de toppings zorgt voor een vol
gevoel. U kunt de smoothiebowl helemaal
zelf afmaken met toppings, zo is elke bowl
uniek!

Prijzen
Per smoothiebowl betaalt u ongeveer € 1,05
voor 100 ml smoothie basissap en een zakje
fruitmix. Als u hier 2 bananen van 150 g aan
toevoegt, zult u ongeveer uitkomen op een
prijs van € 1,35 exclusief toppings.

Serveertips
Serveer uw smoothiebowls bijvoorbeeld
in de milieuvriendelijke handgemaakt kokosnootbakjes van The Coconut Bowl NL.
U ontvangt 20% korting met de code:
FRESHFRUITEXPRESS20% op www.thecoconutbowl.nl.
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2. Voeg 2 (bevroren) bananen toe
3. Voeg de fruitmix naar keuze toe
4. Blend kort en op een laag tempo (keuze 4
op de Fresh Fruit Express blender) voor een
stevige massa
5. Leg de toppings zoals stukjes fruit, zaden,
muesli, noten of kokosrasp op de smoothie
bowl

Waarom Fresh Fruit Express?
Bij het gebruik van onze bevroren zakjes
fruit en smoothie basissap kunt u genieten van een lange houdbaarheid. De hoge
kwaliteit van onze smoothie basissap in
combinatie met de bevroren zakjes fruit
geeft de unieke smaak van Fresh Fruit Express aan de smoothiebowls. Onze bevroren fruitmixen zijn verkrijgbaar bij alle horecagrossiers.
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EASY,
HEALTHY
& FUN
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