
Geestige drankjes / Ghostly drinks

 

Boodschappenlijstje voor 4
250 ml vers geperst sinaasappelsap 200 ml halfvolle melk
2 bananen 4 bolletjes mango ijs
250 ml slagroom 8 smarties

Voor Halloween maken we - speciaal voor de kleintjes die niet van eng houden - deze 
lekker verse smoothies met ijs en grappige slagroom-spookjes er op. Snel klaar en erg 
lekker! Maak dit halloweendrankje voor zoveel kids als je wilt door het recept te verdubbelen of te 
halveren ;)

Zo maak je deze geestige drankjes

Klop de slagroom stijf, schep het in een spuitzak met een ronde tip.

Zet de spuitzak in de ijskast zodat de slagroom even kan opstijven.

Pers de sinaasappels, snij de bananen doe het in de blender.

Doe het ijs en de melk erbij en blend alles tot het bijna glad is.

Schenk de smoothies in leuke Halloweenbekers.

Spuit er met slagroom een spookje op en druk er de smarties-ogen in.

Een rietje er in maakt het af.

Happy Halloween!
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Geestige drankjes / Ghostly drinks

Shopping list for 4
250 ml fresh orange juice 200 ml semi-skimmed milk
4 scoops of mango sorbet 2 bananas
250 ml double cream 8 smarties 

For Halloween, we make - especially for the little ones who don't like scary – these
deliciously fresh smoothies with ice cream and cute whipped cream ghosts on it. Ready 
quickly and very tasty! Make this Halloween drink for as many kids as you want by doubling or 
halving the recipe ;)

How to make the ghostly drinks

Beat the cream until stiff, scoop it into a piping bag with a round tip.

Place the piping bag in the refrigerator for the whipped cream to set.

Squeeze the oranges, cut the bananas and put both in the blender.

Add the mango sorbet and the milk and blend until almost smooth.

Pour the smoothies into fun Halloween cups.

Pipe on ghosts with whipped cream and press the smarties eyes into it.

A straw in it completes it.

Happy Halloween!
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