
Cantaloupe-yoghurt smoothie /  Cantaloupe Yogurt Smoothie

Boodschappenlijstje
1 kleine cantaloupe meloen 2 eetlepels bloemenhoning
240 gram stand yoghurt optioneel: ijsblokjes naar smaak

De Cantaloupe is een heerlijke, zoete meloen maar misschien is dit iets dat je (nog) 
niet weet. De schil van de Cantaloupe meloen is niet zo gezond als het vruchtvlees! Er kunnen
schadelijke salmonella bacteriën tussen het netwerk op de schil zitten. Daarom wordt het 
aanbevolen een Cantaloupe grondig af te boenen voordat je hem gaat aansnijden. 

Is de meloen gesneden dan moet je hem onmiddelijk in de koelkast zetten en binnen maximaal
3 dagen eten. Wij houden aan: is de meloen gesneden dan eten we hem dezelfde dag op. Een 
salmonella-besmetting is geen pretje, dus neem er geen risico mee, volg gewoon de regels.

Zo maak je een gezonde Cantaloupe - yoghurt smoothie

Snij de schone meloen in blokjes.

Meet de yoghurt af in een maatbeker.

Doe de meloenblokjes, yoghurt en honing in de blender.

Blend alles samen maar niet helemaal glad.

We willen graag wat vezels in de smoothie, om hem gezond te houden.

De smoothie is erg lekker, zeker met wat suikerkaakjes er bij!

Je kunt er eventueel ook nog wat ijsblokjes in doen.
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Cantaloupe-yoghurt smoothie /  Cantaloupe Yogurt Smoothie

Shopping list 
1 small cantaloupe melon 2 tablespoons of flower honey 
240 grams of yogurt optional: ice cubes to taste

The Cantaloupe is a delicious, sweet melon, but maybe this is something you don't 
know (yet). The skin of the Cantaloupe melon is not as healthy as the fruit! There may be 
harmful salmonella bacteria in the network on the skin. Therefore, it is recommended to scrub 
a Cantaloupe thoroughly before carving it.

Once the melon has been cut, you must immediately put it in the refrigerator and eat it within 
max 3 days. We stick to: if the melon is cut we eat it the same day. A salmonella contamination
is very nasty, so don't take any risks, just follow the rules.

How to make a healthy Cantaloupe - Yogurt Smoothie

Cut the clean melon into cubes.

Measure the yogurt in a measuring cup.

Put the melon cubes, yogurt, honey in the blender.

Blend it all together but not totally smooth.

We like to keep some fibers in the smoothie, to keep it healthy.

The smoothie is delicious, all the more with some sugar cookies!

Optional you can add a few ice cubes too.
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