
10 napos smoothie kihívás 
bevásárlólista:

Az alábbiakban találhatod a 10 napos kihíváshoz szükséges összes
alapanyagot, amit meg kell venned. Az egyes alapanyagok után a

mértékeket az egyes recepteknek megfelelően írtam ki

görögdinnye: fél, negyed, fél (összesen: 1 egész és egy negyed)

aloe vera levél:1db (kb. 5cm)

banán: 5db,5db, 5db,4db, 5db,6db (összesen: 30db)

narancs: 8db,8db (összesen: 16db)

sárgabarack: 500 g

kelkáposzta: 1 db

kantalop dinnye: 1 db

friss bazsalikom: 1 db (a legjobb, ha veszel egy növényt és annak a friss
leveleit használod az ízesítéshez, de ennek hiányában szárított 
bazsalikomot is használhatsz)

citrom: fél, fél, 1 db, fél (összesen: 2 és fél db)

Őszibarack: 500 g, 250 g, 500 g, 300 g, 200 g (összesen: 1kg 75 dkg)

bogyós gyümölcs: 200g, 500 g (összesen: 700g)

spenót: 200 g, 200 g, 400 g, 300 g (összesen: 1kg 10 dkg)

kókuszvíz: 500 ml, 500 ml, 500 ml (összesen: 1,5 liter)

ananász: fél, 1, fél (összesen: 2 db)

avokado: 1, 1, 1 (összesen: 3 db)

friss korianderzöld: 1db (ajánlott egy koriander növény beszerzése, de 
zacsókban kapható friss levelet vagy szárítottat is használhatsz)

cseresznye: 1 kg (friss gyümölcs hiányában fagyasztottat is használhatsz
vagy meggyel is helyettesítheted)

eper: 400 g, 400 g (összesen: 800g, lehet mirelit eper is)

rebarbara:1, 1 (összesen: 2db)

citromfű: néhány levél (vásárolhatsz friss növényt is)



mango: 2, 1, 1 (összesen: 4db)

uborka: 2, 2, 2, 2, 2 (összesen: 10db)

római saláta: fél, 250 g (összesen: 750g)

mézdinnye: 1, 1 (összesen: 2db)

menta: néhány levél (a legjobb, ha friss, cserepes növényt szerzel be)

áfonya: 200 g, 200 g, 200 g (összesen: 600g)

mángoldlevél: 1 marék

paradicsom:500 g, 200 g, 300 g (összesen: 1kg)

csalánlevél: 200 g

sárgadinnye: 1 db

nyers kakaópor: 100 g

zellerszár: 1, 2, 3 (összesen: 6 csomag)

málna: 200 g, 400 g, 500 g, 200 g (összesen: 1300g)

szeder: 200 g, 400 g (összesen: 600g)

fejes saláta: 1

nektarin: 250 g

Pongyolapitypang levél

1 kis darab gyömbér

Őrölt fahéj

1 tk. moringa por

1 tk. maca por

1 tk. spirulina és/vagy clorella algapor


