Beste beginnende juicer,

bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Aan de
hand hiervan ga je alles leren over 1 onderwerp: juicen. Je hebt
er vast wel eens van gehoord - je maakt je eigen sap met een
slowjuicer, een nieuwe technologie waarmee het sap dat je
verkrijgt gezonder zou moeten zijn dan sap uit de supermarkt.

Maar is dat wel zo? En hoeveel mag het kosten? Hoe werkt dit
hele slowjuicen nou precies? Dit zijn allemaal vragen waar ik
ook mee rondliep toen ik ermee begon. Daarom besloot ik om
deze eenvoudige inleiding over dit onderwerp te schrijven. Na
het lezen hoop ik dat je enthousiast en goed geïnformeerd klaar
bent om te beginnen.

Veel plezier en succes met je juice avontuur!

Juicen
SAP: GEZOND, GOEDKOOP & GEMAKKELIJK

Een goede en terechte vraag die wellicht in je hoofd zit
wanneer je aan juicen denkt: Waarom zou je moeite doen
om zelf sap te maken, als je het gewoon in de supermarkt
kunt krijgen? Waarom zou je geld uitgeven aan een juicer, als
je voor minder dan 2 euro een liter sap direct kunt kopen?

Waarom geen sap uit
de supermarkt?

Vruchtensap is onder te verdelen in enkele soorten. Het sap dat
je bij de supermarkt koopt is vaak sterk bewerkt. Dit begint al
voordat de vruchten geperst worden. Ze worden namelijk vaak
voorbewerkt. Dit houdt onder andere in dat de vruchten
gesorteerd en gewassen worden. Ook worden harde stukjes zoals
de steel en pitten verwijderd. Soms wordt het fruit nog verder
behandeld met enzymen, om meer sap te verkrijgen.

Juicen
Je eigen sap: gezond, goedkoop & gemakkelijk

Sapconcentraat en pasteurisatie
Nadat het fruit geperst is, wordt het sap gecentrifugeerd om het
helder te maken. Veel sap komt voort uit sapconcentraat. Hier
wordt van het originele sap het water verwijderd. Dit maakt het
goedkoop om te vervoeren. Aan dit concentraat wordt later weer
water, maar ook suiker en voedingsstoffen toegevoegd.
Ook worden de sappen vaak gepasteuriseerd. Dit is een verdere
bewerking, waarbij het sap gekookt wordt om bacteriën te
doden. Hierdoor blijven de sappen langer houdbaar en hoeven
supermarkten ze niet in hun koelvakken te plaatsen.

Sap uit de supermarkt: gezond of niet?
Je zult begrijpen, dat dit type sap niet gemaakt is om je
gezondheid te bevorderen. Het is gemaakt om lekker te zijn
zodat je het vaak koopt (via onder andere de toegevoegde
suikers).
Daarnaast hebben sapfabrikanten als doel om winstgevend te
zijn. Hoe goedkoper de productie en logistiek, hoe groter hun
winst. Wil je niet meedoen aan dit ongezonde circus? Er is een
beter alternatief om van sap te genieten. Het is namelijk niet
alleen gezonder, maar op de lange termijn ook goedkoper.
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Je eigen sap: gezond, goedkoop & gemakkelijk

Je eigen sap maken
Gelukkig kan sap ook op een andere manier gemaakt worden.
Puur sap is al een stuk gezonder, omdat dit niet van
concentraat komt. Wél wordt het vaak op dezelfde manier
voorbewerkt, en kan het gepasteuriseerd zijn. Vers puur sap is
het gezondst, omdat dit niet gepasteuriseerd is maar direct van
het fruit komt. Dit is echter ook het duurst in de supermarkt.

Voorbeeld: je betaalt hier 3 euro voor 1 liter vers sap. Met een zak sinaasappelen
uit dezelfde supermarkt krijg je dubbel zoveel sap voor hetzelfde bedrag, laat staan
hoe goedkoop het wordt wanneer je sinaasappelen bij de markt haalt.

Maak daarom dus je eigen sap! Je vindt op juicersvergelijken.nl
het apparaat dat jij nodig hebt om zélf sapjes te maken. Een
éénmalige investering in een juicer verdient zich al snel terug.
Je eigen fruit kopen bij de markt of zelfs telen is de
goedkopere en gezondere keuze.
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Je eigen sap: gezond, goedkoop & gemakkelijk

Stap 1: kies je fruit
Zonder vers fruit geen fruitsap. Haal dus eerst het fruit. Dit
kun je natuurlijk in de supermarkt doen, maar bezoek ook eens
een traditionele markt bij jou in de buurt. Er is veel mogelijk.
Ga dus op zoektocht en kom zelf er achter, welke
fruitcombinatie jij het beste vindt.

Kijk eens waar en wanneer er bij jou in de buurt een traditionele markt geopend is.
Je vindt er fruit goedkoper dan in de supermarkt. Daarnaast is het biologisch en
komt het meestal uit de regio.

Let op dat je pitten, steeltjes of dikke schillen verwijdert. Let
ook op dat vezelrijk fruit zoals bananen van nature wat dikker
is en dus geen dun sap oplevert. Als je net begint kun je het
houden bij de klassiekers zoals sinaasappels, appels en peren.
Bij veel slowjuicers kun je het fruit het best eerst in kleine
stukjes snijden.
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Stap 2: plaats het fruit in de slowjuicer
Iedere slowjuicer heeft een eigen gebruiksaanwijzing. Volg
deze dus bij het installeren en eerste gebruik. In de meeste
gevallen hoef je slechts het voorbereide fruit stuk voor stuk in
de juicer te werpen en komt er aan één uiteinde sap uit, en uit
een ander uiteinde pulp.

Pulp is wat er overblijft van het fruit nadat het uitgeperst is.
Haal dit nogmaals door de juicer heen voor extra sap. Wanneer
je klaar bent heb je twee gevulde kannen/bekers/flessen. Één
van deze bevat jouw heerlijke verse sap!
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Stap 3: maak de slowjuicer schoon
Het is belangrijk om je slowjuicer na gebruik zo snel mogelijk
schoon te maken. Je hebt te maken met voedingsmiddelen en
je wilt voorkomen dat er schimmel of andere narigheid
ontstaat.
De meeste slowjuicers hebben schoonmaaktools meegeleverd
zoals een borsteltje, waarmee je ook de lastige hoekjes goed
schoon krijgt. Sommige slowjuicers zijn zelfs geschikt voor de
vaatwasser.

Stap 4: drink of bewaar je sap
Ook belangrijk natuurlijk: van het resultaat genieten! Drink je
versgeperste sap of bewaar hem in een afgesloten fles in de
koelkast. Het grote voordeel van juicen met een slowjuicers
tegenover een sapcentrifuge is de langere houdbaarheid. Door
de koude, trage persing bevat het sap minder zuurstof en
oxideert het minder snel. Je kunt de sap tot een week in de
koelkast, of zelfs tot 3 maanden in de vriezer bewaren.
Klaar om te beginnen? Kies dan nu jouw juicer op
juicersvergelijken.nl. Je vindt er een overzicht van de meest
betrouwbare slowjuicers in hun segment. Wees je er bewust
van dat een lagere prijs vaak ook betekent, dat je slowjuicer
minder kan. Als beginner zul je er echter zeker plezier aan
beleven. Ben je een gevorderde juicer en op zoek naar meer?
Kijk dan in het midden of hoge segment. In het hoogste
segment vind je professionele juicers, geschikt voor de horeca.

Vind jouw ideale slowjuicer op Juicersvergelijken.nl

