
 BIO  ZONE  RELAX  SMOOTHIE   
Smoothie, ki  spominja na morje, uživanje, tropsko poletje, 
bel pesek, palme in vonj kokosa… Zato v ta smoothie poleg 
BIO ZONE RIŽEVEGA NAPITKA S KOKOSOM dodamo kose 
ananasa, manga, mali košček svežega ingverja, sok 
rumene pomaranče. Za gostoto in sladkost smoothia 
dodamo malo zrele banane in za piko na i še žlico 
kokosove moke. Po okusu še malo medu, javorjevega ali 
agavinega sirupa  in različna superživila. Za eno osebo, za 
cca. 2 dcl smutija priporočamo 1 dcl Biozone napitka in 1,5 
dcl različnega sadja in zelenjave. Vse skupaj damo v 
mešalnik, zmešamo in sveže postrežemo. 

BIO  ZONE  VITAL  SMOOTHIE 
Smoothie,  ki  prinaša vitalnost,  dobro telesno 
pripravljenost, spominja na pomlad, ko prične vse zeleneti 
in vsi z veseljem uživamo na prvem sončku in pričnemo z 
vadbo na prostem... 
Zato je ta smoothie zelene barve. Z njim bomo 
vzpodbudili telo k vadbi in se pri tem dobro počutili, zato v 
BIO ZONE RIŽEV NAPITEK Z LEŠNIKOM dodamo kose 
zrelega avokada, mlade liste špinače, kivi, jabolko, za 
svežino pa liste sveže mete in malo limetinega soka. Po 
okusu lahko dodamo še malo medu, javorjevega ali 
agavinega sirupa  in različna superživila.  Za eno osebo, 
za cca. 2 dcl smutija priporočamo 1 dcl Biozone napitka in 
1,5 dcl različnega sadja in zelenjave. Vse skupaj damo v 
mešalnik, zmešamo in sveže postrežemo. 

BIO  ZONE  ENERGY  SMOOTHIE  
Smoothie za pozitivne ljudi s polno energije, ki je žareča, 
rdeča in ima okus poletnega jagodičevja… Zato k 
zdravemu BIO ZONE OVSENEMU NAPITKU dodamo 
banano, borovnice, jagode, maline in razne druge 
gozdne sadeže, za svežino malo soka rdeče pomaranče, 
limone in kakšen list melise. Po okusu lahko dodamo še 
malo medu, javorjevega ali agavinega sirupa in različna 
superživila. Za eno osebo, za cca. 2 dcl smutija 
priporočamo 1 dcl Biozone napitka in 1,5 dcl različnega 
sadja in zelenjave. Vse skupaj damo v mešalnik, zmešamo 
in sveže postrežemo. 

Smoohtie recepte je pripravila Tamara Fortuna.


