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Zelf vers sap persen hoeft geen luxe te zijn. Met de NutriBullet Juicer™ 
drink je voortaan wanneer je maar wilt heerlijk, supergezond sap van 
groente en fruit. 

Of je nu meer plantaardige vitaminen en mineralen binnen wilt krijgen, 
juist minder bewerkte suikers en conserveringsmiddelen in kant-en-
klaar sap of gewoon wilt genieten van een verfrissende lekkernij: 
de NutriBullet Juicer™ is een geweldige aanvulling op een gezonde, 
drukke levensstijl.

Geen idee hoe je dat het beste aan kunt pakken? In deze receptengids 
vind je alles wat je nodig hebt om het sapmaken onder de knie te 
krijgen. Naast een duidelijke uitleg en handige tips lees je hoe je de 
lekkerste dingen maakt van overgebleven groente- en fruitpulp, zodat 
er geen waardevolle plantaardige voedingsstoffen verloren gaan. 

Verdiep je er even in en ga meteen aan de slag met je 
lievelingsgroente en -fruit. Dan ziet de toekomst er ineens een stuk 
gezonder uit.

NutriBullet Juicer™ 
receptengids.
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Bedieningspaneel.
VOOR HET INSTELLEN VAN  
SNELHEDEN EN PERSSTANDEN.

DE JUISTE VOORBEREIDING

Maak groente en fruit klaar voor 
verwerking in de sapcentrifuge:

• Was de producten grondig 
(spoel ze af met een speciaal 
schoonmaakmiddel voor groente 
en fruit of met lauwwarm water 
met water en azijn).

• Verwijder indien nodig de schil 
en snijd het product in kleinere 
stukken – zodanig dat ze 
gemakkelijk in de invoerschacht 
passen zonder dat je ze hoeft aan 
te duwen met de stamper.

• Verwijder van alle citrusvruchten 
de schil voordat je ze uitperst.

• Verwijder voordat je steenvruchten 
uitperst eerst grote pitten en zaden.

CONSUMPTIE VAN SAP EN PULP
In plaats van de pulp die overblijft 
na het persen te composteren 
of weg te gooien, kun je die ook 
gewoon opeten. Raadpleeg onze 
receptengids voor enkele handige 
tips om pulp te verwerken. Met deze 
creatieve ideeën kun je op talloze 
lekkere (en gezonde) manieren 
genieten van de pulp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En of je nu meer van zoet of van 
hartig houdt, met de pulp maak je 
de heerlijkste dingen!

• Sap en pulp zijn is het lekkerst als 
je ze binnen 48 uur na het persen 
consumeert. 

PRODUCTEN DIE JE NIET MAG 
GEBRUIKEN

De volgende soorten groente en 
fruit mag je NOOIT gebruiken in 
deze sapcentrifuge: 

• Dikkere groente en fruit die geen sap 
bevatten dat kan worden geperst, 
zoals bananen of avocado’s.

• Bevroren groente en fruit. 

• Steenvruchten of andere soorten 
groente en fruit met grote pitten 
of zaden die niet zijn verwijderd. 
steenvruchten mogen alleen 
worden gebruikt als pitten of 
zaden zijn verwijderd. 

Perstips.

OFF:  
Het apparaat is uitgeschakeld.

 
LOW:  
Geschikt voor het sap maken 
van zachte groente en fruit. 

HIGH:  
Geschikt voor hardere 
producten, zoals wortelen  
en bieten. 

OFF

LOW

HIGH

OFF

LOW

HIGH

OFF

LOW

HIGH
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Appel High Het hele jaar door

Biet High Zomer / Najaar / Winter

Bosbes High Zomer

Broccoli High Najaar / Spring

Spruitjes High Najaar / Winter

Kool Low Najaar / Winter / Voorjaar

Wortel High Het hele jaar door

Bloemkool High Najaar

Bleekselderij High Het hele jaar door

Komkommer High Zomer

Venkel High Het hele jaar door

Gember High Najaar

Druif Low Najaar

Grapefruit Low Winter

Boerenkool High Najaar / Winter / Voorjaar

Kiwi Low Najaar / Winter / Voorjaar

Citroen Low Het hele jaar door

Limoen Low Het hele jaar door

Meloen (alle soorten) Low Zomer

Sinaasappel High Winter

Perzik High Zomer

Peren High Najaar / Winter

Ananas High Najaar / Winter / Voorjaar

Pruim High Zomer

Framboos Low Zomer / Najaar

Spinazie Low Najaar / Voorjaar

Zoete aardappel (rauw) High Najaar / Winter

Tomaat Low Zommer

INGREDIËNTEN            SNELHEID JAARGETIJDEN

bron van quercetine

uitstekende bron van vitamine B9

goede bron van vitamine C

rijk aan vitamine C, rijk aan vitamine B9, goede bron van kalium

rijk aan vitamine C, goede bron van vitamine B9

rijk aan vitamine C

uitstekende bron van vitamine A, goede bron van vitamine C

rijk aan vitamine C, goede bron van vitamine B9

goede bron van vitamine C, goede bron van vitamine A

goede bron van vitamine C

goede bron van vitamine C en kalium

bevat vitamine C, magnesium en kalium

goede bron van vitamine K

rijk aan vitamine A, rijk aan vitamine C

uitstekende bron van vitamine A en vitamine C, goede bron van calcium en kalium

rijk aan vitamine C, goede bron van kalium en vitamine E

rijk aan vitamine C

rijk aan vitamine C

rijk aan vitamine A, rijk aan vitamine C

rijk aan vitamine C

goede bron van vitamine C

goede bron van vitamine C

rijk aan vitamine C

goede bron van vitamine C

rijk aan vitamine C
rijk aan vitamine A, vitamine C, ijzer en vitamine B9, goede bron van magnesium

goede bron van kalium, rijk aan vitamine A en vitamine C

rijk aan vitamine A, rijk aan vitamine C, goede bron van kalium

VITAMINEN / VOEDINGSSTOFFEN

HULP BIJ HET KIEZEN VAN DE PERSSNELHEID
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Pictogrammen bij de 
recepten.
We hebben onze recepten voorzien van pictogrammen 
om de gezondheidsvoordelen en speciale eigenschappen 
aan te geven. Dit betekenen de pictogrammen:

WEINIG CALORIEËN: 

minder dan 120 calorieën.

BOOST JE WEERSTAND: 

houd je lichaam gezond met 
deze recepten vol antioxidanten.

GEZONDE HUID: 

geef je huid wat extra aandacht 
met deze recepten.  

KRACHTPATSER: 

goed voor ruim een halve 
liter boordevol gezonde 
voedingsstoffen.

VOOR DE KLEINTJES:

zelfs de meest kieskeurige 
kinderen vinden het heerlijk.
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Ga voor meer heerlijke recepten  
naar nutriliving.shop en volg ons 
op social media @nutribullet.NL / .BE

Sap.
Klaar om te persen? Volg onderstaande tips voor 
de beste resultaten:

1  Leg alle ingrediënten geschild en 
schoongemaakt klaar.

2 Stel op de sapcentrifuge de juiste snelheid 
in voor het ingrediënt dat je wilt persen. Bij 
sommige recepten heb je voor verschillende 
ingrediënten verschillende snelheden nodig.

Duidelijk tot zover? Dan gaan we aan de slag.
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1

2

 
2

1
1/2 

BIET

STENGELS 
BLEEKSELDERIJ

WORTELEN

5 CM GEMBERWORTEL 

CITROEN, GEPELD  
(OPTIONEEL)

1 Snijd de biet doormidden, 
dan kun je hem 
gemakkelijker verwerken.

2 Pers alle ingrediënten 
op snelheid TURBO.

1 Begin met snelheid LOW en 
pers tussen de komkommer 
en de citroen door steeds 
een handje spinazie.

2 Schakel over naar TURBO en 
pers de gember en de appel.

1 Pers alle ingrediënten 
op snelheid TURBO.

1 Pers alle ingrediënten 
op snelheid TURBO.

Wakkere wortels.
VOOR 300 ML SAP
Begin je dag goed met een reinigend, verfrissend glas heerlijke 
wortelgroenten. 

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE VAN 240 ML 
90 calorieën, 0,5 g vet, 21 g koolhydraten, 0 g vezels, 11 g suiker, 
3 g proteïne. De voedingswaarde is gebaseerd op het recept 
zoals hierboven beschreven.

200 GR

1

1

1

1/2

SPINAZIE, AANGEDRUKT

KOMKOMMER 

GROENE APPEL, 
GEHALVEERD

5 CM GEMBERWORTEL

CITROEN, GEPELD  
(OPTIONEEL) 

Heldergroen.
VOOR 470 ML SAP
IJzersterke spinazie en koele komkommer vormen met pittig-zoete gember 
en appel een kalmerend wondermiddel dat past in elk gezond dieet.  

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE VAN 240 ML 
110 calorieën, 0 g vet, 23 g koolhydraten, 0 g vezels, 11 g 
suiker, 4 g proteïne. De voedingswaarde is gebaseerd op 
het recept zoals hierboven beschreven. 

145 GR

2

2

AARDBEIEN MET 
KROONTJES

APPELS

PEREN

Appel-peerbei.
VOOR 700 ML SAP  
Dit zoete en zonnige sap is een traktatie voor alle leeftijden.

2

2  

1

WORTELEN, ZONDER 
TOP EN PUNT 

SINAASAPPELS, 
GEPELD

STUKJE VERSE 
KURKUMA VAN 5 CM

Oranje boven.
VOOR 300 ML SAP  
Kleurrijk sap vol voedingsstoffen die je weerstand een oppepper geven. 

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE VAN 240 ML 
150 calorieën, 0 g vet, 38 g koolhydraten, 0 g vezels, 
26 g suiker, 1 g proteïne. De voedingswaarde is 
gebaseerd op het recept zoals hierboven beschreven.

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE VAN 240 ML 
150 calorieën, 1 g vet, 38 g koolhydraten, 0 g vezels, 
27 g suiker, 3 g proteïne. De voedingswaarde is 
gebaseerd op het recept zoals hierboven beschreven. 

TIP 
Bewaar de pulp voor het maken van 
het heerlijke recept op pagina 31.
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1 Pers alle ingrediënten 
op snelheid TURBO.

1 Pers alle ingrediënten 
op snelheid LOW. 

1 Begin op snelheid LOW 
en pers de citroenen.

2 Schakel over naar 
TURBO en pers de peren 
en de bleekselderij.

1 Begin met snelheid HIGH 
en pers de ananas, de 
limoen en de komkommer.

2 Schakel over naar TURBO 
en pers de kurkuma.

4

2

2

GROENE APPELS

BIETEN

WORTELEN

Appeltje, bietje.
VOOR 700 ML SAP 
Zo simpel kan het zijn: een krachtig sap met gezonde voedingsstoffen dat 
je op de been houdt. 

200 GR

4 

2

WATERMELOEN

KIWI'S

TAKJES MUNT 

Watermeloen- 
kiwinectar.
VOOR 800 ML SAP 
Over verfrissend gesproken! Met dit heerlijk fruitige mengsel krijgt het 
begrip verkoeling een heel nieuwe dimensie.  

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE VAN 240 ML 
170 calorieën, 0,5 g vet, 39 g koolhydraten, 0 g vezels, 
27 g suiker, 2 g proteïne. De voedingswaarde is 
gebaseerd op het recept zoals hierboven beschreven. 

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE VAN 240 ML 
100 calorieën, 0,5 g vet, 26 g koolhydraten, 0 g vezels,  
19 g suiker, 2 g proteïne. De voedingswaarde is 
gebaseerd op het recept zoals hierboven beschreven.

3 
2 
4

 

PEREN

CITROENEN, GEPELD 

STENGELS 
BLEEKSELDERIJ

Cocktail van peer  
en selderij.
VOOR 600 ML SAP 
Dit ultrahydraterende drankje boordevol elektrolyten is van nature zoet 
en houd je de hele zomer koel. 

Tropische verrassing.
VOOR 700 ML SAP 
Toe aan iets tropisch? Probeer dan deze zoete en pittige mengelmoes met 
een lekker fris vleugje komkommer.

4

2

3

1/2

REEPJES ANANAS

KOMKOMMERS

STUKJES VERSE 
KURKUMA VAN 5 CM

LIMOEN

 
 

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE VAN 240 ML 
140 calorieën, 0 g vet, 37 g koolhydraten, 0 g vezels, 
21 g suiker, 2 g proteïne. De voedingswaarde is 
gebaseerd op het recept zoals hierboven beschreven.

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE VAN 240 ML 
190 calorieën, 1 g vet, 48 g koolhydraten, 0 g vezels, 
33 g suiker, 3 g proteïne. De voedingswaarde is 
gebaseerd op het recept zoals hierboven beschreven.
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1 Pers alle ingrediënten 
op snelheid TURBO.

1 Begin op snelheid LOW 
en pers de grapefruit 
en de mandarijnen.

2 Schakel over naar TURBO 
en pers de sinaasappels.

1 Pers de zoete aardappel en 
de peer op snelheid TURBO.

2 Roer vervolgens wat 
kaneel door het sap.

1 Pers de papaja en de 
meloen op snelheid LOW.

2   Schakel over naar HIGH 
en pers de wortelen 
en de kurkuma.

Wortel + appel = pittig.
VOOR 470 ML SAP 
Geef jezelf een slimme oppepper. Pittig, zoet en verfrissend tegelijk.  
Een blijvertje.  

4

2

1

WORTELEN

GROENE APPELS

STUKJE 
GEMBERWORTEL 
VAN 5 CM 

 
 

TIP 
Als bron van extra vezels kun je 
deze pulp prima toevoegen aan 
muffins of havermout. Of je kunt 
de pulp bewaren voor het maken 
van die heerlijke energiebommetjes 
met kardemom. Zie het recept op 
pagina 30.

TIP 
Dit recept is ook heerlijk als je  
2 kiwi’s toevoegt.

Sinaasappel anders.
VOOR 350 ML SAP 
Geef je dagelijkse glas sinaasappelsap een verrassende twist met frisse 
grapefruit en pittige mandarijn. 

1

2

3

GRAPEFRUIT, GEPELD

SINAASAPPELS, 
GEPELD

MANDARIJNEN, 
GEPELD (OF IN 
PLAATS DAARVAN 1 
SINAASAPPEL)

 
 

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE 
VAN 240 ML 
230 calorieën, 1 g vet, 59g koolhydraten, 
0 g vezels, 43g suiker, 4g proteïne. De 
voedingswaarde is gebaseerd op het 
recept zoals hierboven beschreven.

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE 
VAN 240 ML 
150 calorieën, 0,5 g vet, 35 g koolhydraten, 
0 g vezels, 22 g suiker, 2 g proteïne. De 
voedingswaarde is gebaseerd op het 
recept zoals hierboven beschreven. 

1

2

1/8 TL

ZOETE AARDAPPEL, 
MIDDELGROOT, RAUW

PEREN

KANEEL

Kruidige herfst.
VOOR 300 ML SAP 
Het is geen voor de hand liggend ingrediënt voor sap, maar rauwe zoete 
aardappel is essentieel voor dit gezonde powerdrankje. 

TIP 
Als bron van extra vezels kun je 
deze pulp prima toevoegen aan 
muffins of havermout.

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE 
VAN 240 ML 
210 calorieën, 0 g vet, 52 g koolhydraten, 
0 g vezels, 25 g suiker, 3 g proteïne. De 
voedingswaarde is gebaseerd op het 
recept zoals hierboven beschreven.

Een glaasje  
zonsopkomst.
VOOR 470 ML SAP 
Licht en zoet met een aards vleugje: met dit bijzondere sap heb je op elk 
moment van de dag het gevoel van een vroege ochtend.

300 GR

160 GR

 
2

2

PAPAJA

CANTALOUPE- 
MELOEN

WORTELEN

STUKJES VERSE 
KURKUMA VAN 5 CM 

 
 

 TIP 
Als bron van extra vezels kun je 
deze pulp prima toevoegen aan 
muffins of havermout.

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE 
VAN 240 ML 
120 calorieën, 1g vet, 29 g koolhydraten, 
0 g vezels, 20 g suiker, 2 g proteïne. De 
voedingswaarde is gebaseerd op het 
recept zoals hierboven beschreven. 
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4 groenten.
VOOR 470 ML SAP 
Een hoge dosis groente in één glaasje. Houd je van efficiënt, dan is dit echt 
iets voor jou.

Uit de groentetuin.
VOOR 350 ML SAP 
Geef je systeem een verrassende oppepper met deze gezonde 
groentemix.

1 Begin op snelheid LOW 
en pers de tomaten 
en de peterselie.

2  Schakel over naar HIGH 
en pers de broccoli 
en de selderij.

1 Pers de tomaten op 
snelheid HIGH.

2 Schakel over naar TURBO 
en pers de selderij, de 
rode peper en de wortel.

1 Pers de ananas en 
de komkommer op 
snelheid HIGH.

2 Schakel over naar TURBO en 
pers de overige ingrediënten.

1 Begin op snelheid HIGH 
en pers de ananas.

2 Schakel over naar TURBO 
en pers de wortelen 
en de gember.

2 

700 GR

4 

1/2 BOSJE

TOMATEN

BROCCOLI

STENGELS 
BLEEKSELDERIJ

PETERSELIE 

 TIP 
Heerlijk ook als pastasaus! 

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE 
VAN 240 ML 
110 calorieën, 15 g vet, 20 g 
koolhydraten, 0 g vezels, 9 g suiker, 
8 g proteïne. De voedingswaarde 
is gebaseerd op het recept zoals 
hierboven beschreven.

4 
3 
 
1 
2

 

TOMATEN

STENGELS 
BLEEKSELDERIJ

RODE PEPER 

WORTELEN 

 TIP  
Je kunt dit sap ook verwarmen en 
gebruiken als bouillon, of de pulp 
toevoegen aan het recept voor 
pastasaus op pagina 32. Ook kan 
je de pulp gebruiken voor het 
maken van de Groenteburgers, 
pagina 31.

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE 
VAN 240 ML 
100 calorieën, 1 g vet, 21 g koolhydraten, 
0 g vezels, 13 g suiker, 4 g proteïne. De 
voedingswaarde is gebaseerd op het 
recept zoals hierboven beschreven.

450 GR

350 GR

4 

½ 

1 

 

ANANAS

BROCCOLI 

STENGELS 
BLEEKSELDERIJ 

KOMKOMMER

STUKJE GEMBERWORTEL 
VAN 5 CM

Ananaskroontjes.
VOOR 350 ML SAP 
Mocht broccolisap niet je favoriet zijn, doe er dan gewoon wat ananas, 
gember en andere lekkere groenten bij. Dan gaat het zo naar binnen. 

Vurige ananas  
met wortel.
VOOR 470 ML SAP 
Wat gember geeft de zoete wortel en ananas een kick – dus maak meteen 
een dubbele portie, want dit is gegarandeerd een succes.  

450 GR

3

1 

ANANAS

WORTELEN

STUKJE GEMBERWORTEL 
VAN 5 CM

 
 

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE 
VAN 240 ML 
170 calorieën, 1 g vet, 41 g koolhydraten, 
0 g vezels, 26 g suiker, 5 g proteïne. De 
voedingswaarde is gebaseerd op het 
recept zoals hierboven beschreven. 

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE 
VAN 240 ML 
120 calorieën, 31 g koolhydraten, 0 g 
vezels, 21 g suiker, 2 g proteïne. De 
voedingswaarde is gebaseerd op het 
recept zoals hierboven beschreven.
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Groen, groener, groenst.
VOOR 470 ML SAP 
Genoeg groenvoer voor de rest van de dag met dit uiterst groene en 
gezonde drankje.

1 Pers de komkommer 
op snelheid HIGH.

2 Schakel over naar TURBO en 
pers de appel en de venkel.

1 Pers alle ingrediënten 
op snelheid HIGH.

1 Pers alle ingrediënten 
op snelheid HIGH.

1 Pers alle ingrediënten 
op snelheid HIGH.

3

2

2

 

GROENE APPELS

KOMKOMMERS

VENKELKNOLLEN

Groen voor gevorderden.
VOOR 700 ML SAP  
Venkel geeft dit spannende, verfrissende drankje een subtiele dropsmaak 
en spijsverteringsbevorderende eigenschappen.

Stralende start.
VOOR 300 ML SAP 
Een perfect uitgebalanceerde mix van al het goede uit groente en fruit.  

175 GR

1

1

1 

BOERENKOOL

KOMKOMMER

CITROEN, GEPELD

GROENE APPEL

 
 

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE 
VAN 240 ML 
180 calorieën, 1 g vet, 41 g koolhydraten, 
0 g vezels, 25 g suiker, 4 g proteïne. De 
voedingswaarde is gebaseerd op het 
recept zoals hierboven beschreven.

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE 
VAN 240 ML 
150 calorieën, 1 g vet, 24 g koolhydraten, 
0 g vezels, 18 g suiker, 4 g proteïne. De 
voedingswaarde is gebaseerd op het 
recept zoals hierboven beschreven.

260 GR

1

4

 

½ BOSJE

 

BINDSLA (ROMAINE)

KOMKOMMER

STENGELS 
BLEEKSELDERIJ, 
MIDDELGROOT 

PETERSELIE

Vermomde kool.
VOOR 600 ML SAP 
Altijd al op zoek naar een manier om kinderen aan de kool te krijgen? Dan 
moet je dit sapje proberen. Ook heerlijk voor grote mensen overigens.  

450 GR

1

1

145 GR 

KOOL

RODE APPEL

KOMKOMMER

AARDBEIEN

 
 

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE 
VAN 240 ML 
60 calorieën, 0 g vet, 12 g koolhydraten, 
0 g vezels, 6 g suiker, 3 g proteïne. De 
voedingswaarde is gebaseerd op het 
recept zoals hierboven beschreven.

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE 
VAN 240 ML 
110 calorieën, 0,5 g vet, 27 g 
koolhydraten, 0 g vezels, 17 g suiker, 
3 g proteïne. De voedingswaarde 
is gebaseerd op het recept zoals 
hierboven beschreven.
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Sapshots.
Oké, ‘voorjaarsschoonmaak’ mag hier dan meer 
op zijn plaats zijn dan ‘voorjaarsvakantie’, maar 
elk van deze supergezonde drankjes geeft zo zijn 
eigen kick.

De recepten in dit onderdeel zijn bedoeld om 
je systeem een snelle dosis geconcentreerde 
voedingsstoffen te bieden als je toe bent aan een 
boost – bijvoorbeeld als je een verkoudheid voelt 
opkomen of als je wel wat hulp kunt gebruiken bij 
de spijsvertering.

Wat de reden ook is, helpen doen ze altijd. Proost!

Ga voor meer heerlijke recepten  
naar nutriliving.shop en volg ons 
op social media @nutribullet.NL / .BE
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1 

2 

1 EL

 
1 SNUFJE

STUKJES 
GEMBERWORTEL 
VAN 5 CM 

CITROEN, GEPELD

SINAASAPPELS, 
GEPELD

APPELCIDERAZIJN

CAYENNEPEPER

Leeuwentemmer. 
VOOR 120 ML SAP 
Geen zin in gedoe met poedertjes? Dankzij zijn doeltreffende 
ontstekingsremmende werking doet dit shot precies wat het moet doen.

Vlammenwerper. 
VOOR 150 ML SAP  
Dit shot bestaat uit een aantal zwaargewichten onder de 
ontstekingsremmers: verse gember, kurkuma en zwarte peper, afgemaakt 
met wat honing en appelciderazijn.

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE VAN 60 ML 
35 calorieën, 0 g vet, 9 g koolhydraten, 0 g vezels, 1 g 
suiker, 0 g proteïne. De voedingswaarde is gebaseerd 
op het recept zoals hierboven beschreven. 

1 Pers de gember en de 
kurkuma op snelheid TURBO.

2 Voeg vervolgens de 
overige ingrediënten toe.

1 Pers alle ingrediënten 
op snelheid TURBO.

1 Pers alle ingrediënten 
op snelheid TURBO.

1 Pers de gember, de citroen 
en de sinaasappels op 
snelheid TURBO.

2 Voeg vervolgens de 
appelciderazijn en de 
cayennepeper toe.

6

 

2

3 

STUKJES 
GEMBERWORTEL  
VAN 5 CM 

CITROENEN, GEPELD

TEENTJES KNOFLOOK

Fris en fruitig. 
VOOR 180 ML SAP 
Neem de geur in je op. Knoflook geeft je immuunsysteem een enorme 
boost en in combinatie met gember en citroen bouw je er flinke weerstand 
mee op. 

 TIP 
Je kunt dit sap ook gebruiken als 
dressing voor een salade!

Pittige gember. 
VOOR 300 ML SAP 
Verkouden? Deze opkikker maakt je holtes weer vrij en geeft je 
immuunsysteem een stevige boost. 

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE VAN 60 ML 
20 calorieën, 0 g vet, 5 g koolhydraten, 0 g vezels, 1 g 
suiker, 1 g proteïne. De voedingswaarde is gebaseerd op 
het recept zoals hierboven beschreven. 

6

 

8 

1 EL

1 SNUFJE 

1 EL

STUKJES 
GEMBERWORTEL VAN 
5 CM 

STUKJES VERSE 
KURKUMA VAN 5 CM

HONING

ZWARTE PEPER

APPELCIDERAZIJN

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE VAN 60 ML 
50 calorieën, 0,5 g vet, 11 g koolhydraten, 0 g vezels, 7 g 
suiker, 1 g proteïne. De voedingswaarde is gebaseerd 
op het recept zoals hierboven beschreven.

3
 

2

1 SNUFJE

 

STUKJES 
GEMBERWORTEL  
VAN 5 CM  

STUKJES VERSE 
KURKUMA VAN 5 CM

ZWARTE PEPER

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE VAN 60 ML 
10 calorieën, 0 g vet, 2 g koolhydraten, 0 g vezels, 0 g 
suiker, 0 g proteïne. De voedingswaarde is gebaseerd 
op het recept zoals hierboven beschreven.
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Recepten 
met pulp.
We willen niet oordelen, maar eerlijk is eerlijk: 
weggooien is niet echt creatief. En dan hebben 
we het over pulp. Dit ‘bijproduct’ van het 
persproces is een geweldige bron van vezels en 
pulp kan heel gemakkelijk worden toegepast in 
uiteenlopende, smakelijke recepten.

Om de goede eigenschappen van de pulp te 
behouden, leeg je na het persen de inhoud van 
je pulpreservoir in een luchtdicht bakje dat je 
afsluit en bewaart in de koelkast of de diepvries. 
Pulp kun je toevoegen aan smoothies, stoven als 
basis voor bouillon, mengen met dipsauzen: de 
mogelijkheden zijn eindeloos.

Om je op weg te helpen geven we je een paar 
van onze favoriete recepten met pulp.

Ga voor meer heerlijke recepten  
naar nutriliving.shop en volg ons 
op social media @nutribullet.NL / .BE
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290 GR 

CA. 100  
GR 

2 EL

1

190 GR

50 GR

20 GR

2 EL 
+ 1 EL (om te 
bakken)

PULP VAN DE WAKKERE 
WORTELS*

PULP VAN DE 4 
GROENTEN* 

PETERSELIE, GEHAKT

BLIK ZWARTE BONEN 
(425 G), UITGELEKT EN 
AFGESPOELD 
 
BRUINE RIJST, 
GEKOOKT 

HAVERMEEL

PANEERMEEL

OLIJFOLIE

* Je kunt natuurlijk de pulp van onze 
eigen saprecepten gebruiken, maar 
de pulp is ook vervangbaar door 
iets met een vergelijkbare smaak en 
met voldoende massa om de overige 
ingrediënten te binden. 

CA. 290 
GR 

90 GR

60 GR

35 GR

85 GR

¼ TL

50 GR

PULP VAN HET RECEPT 
VOOR WORTEL + APPEL 
= PITTIG

HAVERVLOKKEN

CASHEW- OF 
AMANDELMEEL

LIJNZAADMEEL

AHORNSIROOP 

KARDEMOM, GEMALEN

GERASPTE KOKOS, 
KOKOSSUIKER OF 
POEDERSUIKER OM TE 
ROLLEN (OPTIONEEL)

Energiebommetjes  
met kardemom. 
VAN DE PULP VAN WORTEL + APPEL = PITTIG* (PAGINA 18) 

VOOR ONGEVEER 24 – 28 STUKS 
Het perfecte tussendoortje vóór het sporten, na het sporten, bij 
geeuwhonger in de ochtend, tijdens een middagdip, als snack na 
schooltijd en bij een onbedwingbare nachtelijke behoefte aan zoetigheid. 
Hebben we ze dan allemaal gehad?  

1 Verwijder grote stukken voor 
een gelijkmatige consistentie.

2 Maal de helft van de 
havervlokken in een 
NutriBullet® blender 
of foodprocessor tot 
een grof poeder.

3 Doe de pulp, de hele en de 
gemalen havervlokken en alle 
overige ingrediënten in een 
grote mengkom en roer ze tot 
een samenhangende massa.

4 Verdeel dit beslag met een 
lepel in ongeveer 24 even 
grote porties. Draai hiervan 
met de hand balletjes. 
Rol ze naar wens door de 
geraspte kokos, kokossuiker 
of poedersuiker. Verdeel de 
balletjes zodanig over een 
bakblik dat ze elkaar niet raken. 

5 Zet de balletjes minimaal 
1 uur n de koelkast.

6 Doe de stevige balletjes in een 
luchtdichte doos en zet ze in 
de koelkast of vries ze in.

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE 
50 calorieën, 1,5 g vet, 9 g koolhydraten, 
1 g vezels, 1 g suiker, 1 g proteïne. De 
voedingswaarde is gebaseerd op het 
recept zoals hierboven beschreven. 

Groenteburgers.  
VAN DE PULP VAN HET RECEPT VOOR WAKKERE 
WORTELS EN 4 GROENTEN* (PAGINA 14 EN 20)

VOOR 6 GROENTEBURGERS 
Deze voedzame veganistische burgers zijn snel klaar en heerlijk als lunch 
of als lichte avondmaaltijd. 

1 Meng in een kom de pulp 
van de Wakkere Wortels en 
de 4 groenten. Verwijder 
grote stukken voor een 
gelijkmatige consistentie.

2 Doe vervolgens alle overige 
ingrediënten in de kom en 
kneed ze met de hand tot een 
goed gemengde massa. Vorm 
hiervan burgers in de gewenste 
grootte en leg ze apart.

3 Verhit in een grote koekenpan 
1 el olijfolie op middelhoog vuur.

4 Doe per keer 2-3 burgers in de 
pan en bak ze ca. 2-3 minuten 
per kant tot ze goudbruin zijn.

5 Serveer de burgers met 
een garnituur naar wens.

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE 
240 calorieën, 6 g vet, 1 g verzadigd 
vet, 39 g koolhydraten, 9 g vezels, 8 g 
suiker, 8 g proteïne. De voedingswaarde 
is gebaseerd op het recept zoals 
hierboven beschreven. 

* Je kunt natuurlijk de pulp van onze 
eigen saprecepten gebruiken, maar 
de pulp is ook vervangbaar door 
iets met een vergelijkbare smaak en 
met voldoende massa om de overige 
ingrediënten te binden. 

3130



195-290 GR

 

350 ML

2 TL

2

 

2 TL

PULP VAN HET 
RECEPT VOOR DE  
4 GROENTEN* 

GROENTEBOUILLON

TOMATENPUREE 

TEENTJES 
KNOFLOOK, IN 
DUNNE PLAKJES 

ITALIAANSE 
KRUIDEN 
(OPTIONEEL) 

PEPER EN ZOUT 
NAAR SMAAK

1 Verwijder grote stukken 
voor een gelijkmatige 
consistentie.

2 Doe alle ingrediënten 
in een pannetje.

3 Laat de saus 20 minuten 
sudderen en serveer hem 
met pasta of groenten.

VOEDINGSWA ARDE PER PORTIE 
60 calorieën, 6 g vet, 1 g verzadigd 
vet, 39 g koolhydraten, 9 g vezels, 8 g 
suiker, 8 g proteïne. De voedingswaarde 
is gebaseerd op het recept zoals 
hierboven beschreven.

*  Je kunt natuurlijk de pulp van onze 
eigen saprecepten gebruiken, maar 
de pulp is ook vervangbaar door 
iets met een vergelijkbare smaak 
en met voldoende massa om de 
overige ingrediënten te binden.

Tomatensaus 2.0.  
VAN DE PULP VAN HET RECEPT VOOR 
4 GROENTEN (PAGINA 22)

VOOR CA. 470 ML SAUS 
Laat je pastasaus harder zijn best doen door er de vezelrijke pulp van je 
favoriete groente aan toe te voegen. 
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Accessoires.
KOOP JE ACCESSOIRES OP
WWW.NUTRILIVING.SHOP

NEEM JE SAP MEE. 
Twee glazen flessen met drinkdeksel om je 
sapjes mee op weg te nemen.

ROESTVRIJSTALEN 
ZEEF.

SCHOONMAAK- 
BORSTEL VOOR  
DE ZEEF.

SCHENKKAN MET 
DEKSEL EN ANTI-
DRUP SCHENKTUIT.

NUTRIBULLET JUICER 
ACCESSOIRESET.

DIEPVRIESTRAYS. 
Om sap en pulp makkelijk en 
geportioneerd in te vriezen. Met 
hygiënische deksel. 
 
Voor de NutriBullet Juicer™ zijn er 
deze diepvriesbakjes om sap, pulp 
en andere maaksels te bewaren voor 
later gebruik. 

Het bakje met vakjes van 60 ml is 
ideaal voor het invriezen van kleinere 
porties. Je kunt je sapshots bewaren 
door er sapblokjes van te maken: 
zo kun je je sapshots vers houden, 
drankjes een smaakje geven of 
vruchtenpulp invriezen en toevoegen 
aan smoothies voor een extra portie 
vezels. 

Het bakje met vakjes van 118 ml is 
handig voor het invriezen van grotere 
porties sap of lekkere pulp voor extra 
vezels, smaak en textuur in sauzen en 
soepen.

350 ml

60 ml
porties

118 ml
porties

COMING SOON
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NutriBullet, LLC | www.nutribullet.com | Alle rechten voorbehouden. 
NUTRIBULLET® en het NutriBullet-logo zijn gedeponeerde 
handelsmerken van CapBran Holdings, LLC in de Verenigde Staten 
en in de rest van de wereld.

De afbeeldingen kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. 
Als gevolg van onze doorlopende inspanningen om onze producten 
te verbeteren, kunnen de specificaties in dit document op elk moment 
en zonder kennisgeving worden gewijzigd.

200630_NBXX0200

Geïmporteerd en gedistribueerd door NutriBullet Retail, 1251NA-11 
Nederland | info@nutribulletretail.com | www.nutriliving.shop

36


