
252 Alle kvinders sundhedsbibel 253Juicer og andre himmelske dråber

SUNDHEDSTIP
Alle de skønne gule, orange, pink og røde 
farvepigmenter er ikke blot smukke at se på, de gør 
også noget smukt ved din krop. Farvepigmenter i denne 
del af farvespektret kaldes for carotenoider og er en del 
af planternes egen solbeskyttelse. De beskytter 
planterne mod at blive "solskoldede", når de suger solen 
til sig for at danne energi. Og faktisk lægger nogle af 
disse farvepigmenter sig i din underhud og virker som 
en mild, lokal solfaktor 2-3. Derudover beskytter de gule 
carotenoider i juicen også dine øjne mod solens stråler, 
så risikoen for, at synet bliver sløret, når du bliver 
gammel, mindskes. Og så mindsker de også risikoen for 
åreforkalkning, samtidig med at dit immunforsvar 
styrkes.

 

KØKKENTIP
Hvis du gerne vil have en smule 
mere sødme, så erstat æble med 
pære, eller tilføj 1 pære ud over 
æblet. 
 Du kan også komme kernerne fra 
½ granatæble i, det giver sødme og 
vil gøre juicen en tand mørkere i 
farven. 
 Sidst, men ikke mindst kan du 
prøve at røre ¼-½ tsk. koldpresset 
hasselnøddeolie ud i juicen – så 
bliver den endnu mere cremet, og 
hasselnøddesmagen matcher 
gulerødder og græskar.

Du skal bruge:
1 appelsin
1 gulerod
1 sød kartoffel
1 rød peberfrugt
1 æble
1 citron
1-2 tykke skiver hokkaidogræskar
Evt. 1 skive vandmelon

Sådan gør du:
Kør alle ingredienserne på din juicer
– og voila!

ORANGINA
DEN PERFEKTE SOMMERMORGENDRIK, HVIS DU HAR TÆNKT DIG AT TILBRINGE DAGEN I SOLEN:  

FARVEN ER IKKE KUN SMUK AT SE PÅ, DEN BESKYTTER OGSÅ DIN HUD MOD SOLENS STRÅLER.

MÆNGDE: 2 store glas. TILBEREDNINGSTID: 10 minutter. HOLDBARHED: Allerbedst friskpresset, men kan godt gemmes i op til 
1 døgn på køl. ANVENDELSE: Som en smuk og sund start på dagen, eller inden du går på stranden … KØKKENGREJ: Din juicer.


