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Kære grønne gudinde
VELKOMMEN til en lækker e-bog om juice og urtetonics. Bliv klogere på den farverige verden, 
hvor grøntsager, bær, frugter, urter og grønne boostere forener sig, skaber harmoni og bal-
ance i din krop. Boost kroppen med vitalitet, energi og næringsstoffer. Giv kroppen det den har 
allermest brug for.

Juicing er en fantastisk måde at starte dagen på. Du tilfører energi, styrker kroppen og giver 
blod-sukkeret en god start på en lang dag. Der er mange måder hvorpå du kan booste krop-
pen - juice, urtetonics, smoothies, te m.m. 

Der er så mange fordele ved at drikke frugt og grøntsager, at det kun kan gå for langsomt 
med at komme i gang. Du tilfører store mængde næring - vitaminer, mineraler, antioxidanter, 
essentielle fedtsstoffer, proteiner, enzymer, fibre og meget mere. Alle komponenterne hjælper 
din krop og giver den et skub i den rigtige retning.

Find flere opskrifter på juicer, smoothies, rawfood, grønne retter og rawcake og meget mere 
på vores hjemmeside GreenGoddess.dk

Juicy hilsner 
Carlina 

http://www.GreenGoddess.dk
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og del dine egne kreationer, af lækkerier så vi også kan følge dig , og så du 
inspirere andre grønne gudinder med dine opskrifter og gode ideér. 

Brug #nyddigsund #GreenGoddessGuide på Instagram og Facebook

Følg os på Facebook & Instagram

Træd ind i en verden 
fuld af nydelse og 
næring

http://www.facebook.com/greengoddessguide
http://www.instagram.com/greengoddessguide
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Juice 
opskrifter
 

Forkæl dig selv med juice 
fyldt med næring
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DET SKAL DU BRUGE 
Ca. 5 dl babyspinat eller grønkål 
1 agurk  
3-4 stilke bladselleri  
Eventuelt 1 æble eller 1 rød peberfrugt for 
smagens skyld 

SÅDAN GØR DU
Alle ingredienserne juices i din juicemaskine.

Klassisk Grøn Juice
Et stort glas grøn juice primært baseret på bladgrønt er den mest fantastiske måde at starte 
dagen på. En kost bestående af store dele grønt gør kroppen stærkere, mere basisk, mere 
fleksibel, mindre forgiftet, mere iltet og giver et mere velfungerende immunforsvar.  Mange 
studier bekræfter, at bladgrønt beskytter mod forhøjet kolesteroltal forhøjet blodtryk og gør 
immunforsvaret stærkere.

Giver 1 stort glas

OXALSYRE OG NYREPROBLEMER
Note: Spinat (undtaget babyspinat), rabarber-
blade, rødbedeblade, amaranthblade og por-
tulak indeholder oxalsyre, som (hvis indtaget 
i store mængder) kan binde sig til calcium i 
kroppen og danne calciumoxalat (et uopløse-
ligt salt), som kan forårsage nyresten. Har 
du problemer med nyrerne eller tendens til 
nyresten, bør du undgå disse fødevarer. Disse 
bladgrønne grøntsager kan tilføjes grønne 
juicer og smoothies, men lav ikke en hel juice, 
smoothie eller salat baseret udelukkende på 
dem. 
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DET SKAL DU BRUGE 
1/4 rødkål 
3 pærer 
1 agurk  
1/2 tsk kanel 

SÅDAN GØR DU 
Juice rødkål, pærer og agurk.  
Drys med kanel inden servering.  
 
Rødkål er, som alle de andre  
kåltyper fyldt med næring og et højt 
indhold af svovl og indoler, som 
hjælper leveren med at inaktivere og 
udskille brugte hormoner. Men der-
udover indeholder rødkål masser af 
anthocyaner.  

Purple Dream

KANEL Gennem de senere år, har forskning vist, at 
kanel kan bruges til patienter med insulinresistens og 
type 2 diabetes. Forskningen viser, at man ved tilskud 
af kanel kan reetablere følsomheden overfor insulin i 
fedtcellerne, hvilket betyder at kanel virker blodsuk-
kerregulerende. INDHOLD: kanel er rig på C- og K-vi-
tamin, calcium, jern, mangan og fibre. OBS: vælg ægte 
kanel - Ceylon kanel
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Lakrids Juice
 

Vi er jo mest til chokolade (som du måske ved;) – men det er virkeligt også megen lækkerhed i 
lakrids. Lakrids er en af vores favorit-urter, med en lang række fantastiske medicinske egenska-
ber

DET SKAL DU BRUGE 
2 store fennikel, skåret i skriver,  
der passer til din juicer 
1 agurk 
1-2 dråber flydende stevia 
1 tsk. lakridsekstrakt (det helt mørke 
– ikke lakridsrodspulver)

SÅDAN GØR DU 
Juice fennikel og agurk og rør op med 
stevia og lakridsrodsekstrakt. Pisk 
juicen med et piskeris for at lakridsek-
trakten ikke skal klumpe. 
 
Server med masser af isterninger og 
pynt evt. med en lakridsrod og en 
lakrids-tagetes.  

LAKRIDSROD: GLYCYRRHIZA GLABRA Lakridsrod 
bruges ofte i urtemedicin til at styrke binyrerne og 
bedre modstå stress. Men lakrirdsrod har også en 
anti-inflammatorisk egenskab og er derfor uundværlig 
ved allergier, specielt dem som påvirker luftvejene, 
som f.eks. astma. Lakrids er god til Luftvejene: slim-
lø-sende ved hoste, astma, akut og kronisk bronki-
tis. Ved virus- og bakterieinfektioner har glycyrrhiza 
glabra også vist sig effektiv og bruges udvortes mod 
herpes simplex og herpes zoster. Indvortes ved skold-
kopper, blærebetændelse m.m.  
Glycyrrhiza glabra har en binyre-barkhor-
mon-lignende effekt (fremmer virkningen af kroppens 
kortisol og ACTH). OBS: Lakridsrod bør ikke anvendes 
i tilfælde af forhøjet bloddtryk, skrumpelever, gravid-
itet, ødemer, belastede nyrer, hjerteinsufficnes og bør 
heller ikke anvendes af patienter, som indtager vand-
drivende midler, der nedsætter blodets kaliumind-
hold). 
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Gyldne Rødder
 

En antiinflammatorisk, gylden drik som smager fantastisk

DET SKAL DU BRUGE 
5 mandariner 
2 gurkemejerødder 
5 gulerødder

SÅDAN GØR DU 
Pres mandariner (uden skræl), gurke-
mejerødder og gulerødder. Nyd med 
det samme.  
Gerne med is.

Inspirer andre og del dine egne kreationer! 
brug #nyddigsund og  #greengoddessguide når du deler dine smukke billeder på 

Facebook og Instagram
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Sødmefyldt Citrus
 

Denne citrusjuice er fyldt med sødme, solskin og masser af næring. 
Vaniljen giver den et ekstra sødt strejf.

DET SKAL DU BRUGE 
2 saftige appelsiner (gerne Navel) 
1 stor rød grapefrugt 
1 lime 
1 citron 
1 vaniljestang (evt en brugt stang 
vanilje, hvor vaniljekornene er brugt)

SÅDAN GØR DU 
Pres appelsiner, grapefrugt, lime og 
citron på en citruspresser. Rør godt 
rundt med en stang vanilje og lad 
vaniljen sprede sin aroma til juicen. 
Nyd med det samme.

CITRUSFRUGTER Med den skønne sødmefyldte citrus 
juice, sikrer du dig store mængder af folat, C-vitamin. 
Citrusfrugterne er rige på flavonoider og antioxidant-
er, som beskytter os mod frie radikaler og beskytter 
os mod hjerte-kar sygdomme. Flavonoiderne sørger 
for at forhindre oxidation af LDL kolesterolet og øger 
blodgennemstrømningen gennem kranspulsåren. 
C-vitamin er vigtig for hele syntesen af collagen, 
som heler sår og bl.a. sørger for at holde sammen på 
vores knogler og sener. Det høje indhold af kalium, er 
med til at sikre en sund funktion af nervesystemet og 
hjertes sammentrækning. CITRUSFRUGTER: Citron, 
lime, mandarin, appelsin, blodappelsin, grapefrugt, 
pomelo, kumquat, og tangelo.
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Grøn opfrisker
Dette er en klassisk opskrift på en forfriskende grøn juice.

DET SKAL DU BRUGE 
2 æpler 
1 /2 agurk 
1/2 squash 
1 stor handfuld spinat eller grønkål                                                                
1/2 citron med skrald (øko)                     
evt. 2-3 cm ingefær

SÅDAN GØR DU 
Juice alle ingredienser og tilføj evt. 
isterninger.
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Boost din tarmflora
Denne juice er fyldt med næring til de gode bakterier i dit tarmsystem

DET SKAL DU BRUGE 
5 jordskokker, grundigt vaskede 
1/2 broccoli 
1 bundt persille 
1 pære 
1 agurk 
evt. 1 spsk aloe vera juice

SÅDAN GØR DU 
Juice jordskokker, broccoli, persille, 
pære og agurk. Tilsæt 1 spsk aloe vera 
juice og nyd med det samme. 
 
TIP: Boost ekstra med Valleforce, 
Brottunk eller mælkesyrebakterier.

BONUS: Inulin fra jordskokkerne kan 
godt sætte gang i tarmsystemet til at 
starte med. Klorofyl i persillen hindrer 
dannelse af luft i maven.

Oplever du ofte luft i maven kan  
du tilsætte 1/2 tsk nigellafrø og 1 kar-
demommekapsel i juiceren inden du 
kører grøntsagerne igennem. Nigel-
lafrø og kardemomme hjælper mod 
oppustethed og  
flatulens.

PRÆ-BIOTIKA FOS og inulin findes i en række fødevar-
er. Begge passerer direkte gennem fordøjelseskanalen, 
indtil de når tyktarmen. Derved ændres hverken blod-
sukker- eller insulinniveauerne i blodet, hvilket gør 
FOS og inulin holdige fødevare ideelle for diabetikere 
og insulinresistente patienter.  
Både FOS og inulin har et stort indhold af fibre og 
kan let fermentere i tarmen. Begge har man forsket 
i i mange år. Man har fundet ud af, at begge sænker 
pH-værdien i tarmfloraen og styrker peristaltikken, 
øger mæthedsfornemmelsen, er effektiv på galdestof-
skiftet, sænker LDL-kolesterolet samt triglyceriderne 
naturligt, forbedrer optagelsen af mineraler og sænk-
er blodtrykket på naturligvis.

http://www.greengoddess.dk/butik/magiske-ingredienser/aloe-vera-juice-500-ml-oeko/
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Klorofyl-fylder
Grønnere bliver det ikke

DET SKAL DU BRUGE 
1 bundt persille 
200 g spinat 
1 squash 
1 agurk 
2 røde peberfrugter 
1 bundt frisk hvedegræs (eller tilsæt 
greens)

Du kan evt søde ekstra med appelsin, 
æble, ananas eller pære.

Ekstra: Tilsæt brændnælde, mælke-
bøtteblade og/eller birkeblade for et 
ekstra grønt boost.

SÅDAN GØR DU 
Juice alle ingredienser og nyd den 
iskold med det sammen.

 
BONUS saften er særligt rig på calcium, men er også 
fyldt med klorofyl, jern, magnesium, svovl fosfor, kali-
um, silicium og æteriske olier.
TIP du kan selv tappe birkesaft i foråret. Det er super 
enkelt og det kræver kun ganske få remedier for at 
komme i gang. Du kan finde et tappesæt hos www.
hjemmeproduktion.dk

BIRKEBLADE: BETULA ALBA Er en sand eliksir for nyrerne. 
Saften virker vanddrivende og fjerner samtidig skadelige bakterier i nyrerne. 
Udenlandske læger har arbejdet med birkesaften og fundet en særlig gavnlig 
effekt ifht. stofskiftelidelser og brugen af birkesaft. Fx. ved gigt og nyrelidelser 
(ikke betændelsestilstande).   

https://greengoddess.dk/products/greenkale
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Stofskifte-venlig juice
Denne grønne juice er god til dig med lavt stofskifte.  

DET SKAL DU BRUGE 
1 bundt persille 
1 bundt koriander 
1 dl basilikum 
1 agurk 
1/2 citron 
Evt en pære for sødme

SÅDAN GØR DU 
Juice alle ingredienser. Boost evt med 
ekstrakt af Ashwaghanda.

GOITROGENE FØDEVARER
Døjer du med for lavt stofskifte, bør du være op-
mærksom på de goitrogene fødevarer, da de hæmmer 
skjoldbruskkirtlen og brugen af medicin: 
BRØNDKARSE, BROCCOLI, BOK CHOI, BABASSU, 
BLOMKÅL, GRØNKÅL, GLASKÅL, KASSAVA, SPINAT, 
ROSENKÅL, RUCOLA, MAJROE, KÅLRABI, KINARA-
DISE, SENNEPSPLANTEN OG FERSKNER. DOG VIL 
OPVARM-NING KUNNE ELIMINERE ELLER MINIMERE 
EFFEKTEN AF DEM.
UNDGÅ HELT: HIRSE, JORDNØDDER, PEANUTS, PIN-
JEKERNER OG SOJA.
Derudover er skjoldbruskkirtlens funktion afhængig 
af: A-, B-, C- og E-vitaminerne samt zink og jod. Sørg 
for at have en sund mikroflora, undgå stress, kon-
troller dit blodsukker, styrk immunforsvaret og stop 
inflammation. SELEN For lavt stofskifte kan forbedres bl.a. ved hjælp 

af selen, som sænker niveauet af thyroidea-antist-
offer. Derudover er selen nødvendig for hele pro-
duktionen af skjoldbruskkirtel-hormonerne samt 
omdannelsen af T4 (thyroxin) til det aktive skjold-
bruskkirtelhormon T3 (triiodothyronin. 
Selen er en vigtig og kraftig antioxidant, som styrker 
immunforsvaret og understøtter en optimal cellede-
ling. Forskning viser at selen er et effektivt mineral un-
der influenzaer, forkølelse, herpes og andre vira, fordi 
selen bidrager til at virus ikke muterer. Selen findes 
naturligt i havets frugter, såsom alger og tang samt i 
fisk og skaldyr.

https://greengoddess.dk/products/ashwagandha-pulver-100-gram-oko
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Tip Overskydende juice kan også 
med stor succes fryses til is. De 
fleste børn er meget mere villige 
til at få deres juice serveret som 
en ispind. På billedet er manda-
rin-gurkemeje juicen frosset til en 
ispind. Isforme og Ispinde finder du 
her.

https://greengoddess.dk/collections/my-nice-cream
https://greengoddess.dk/collections/my-nice-cream
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Super Sunde  
Cocktails
 
Forkæl dig selv med alkoholfrie cocktails 
fyldt med næring
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Bloody Mary
 

En læskende og nærende grønsagsjuice

DET SKAL DU BRUGE 
2 stilke bladselleri 
1 sweet potato (sød kartoffel), kan 
skiftes ud med 1 æble 
4 gulerødder 
1 agurk

SÅDAN GØR DU 
Juice alle ingredienserne i din juicer 
og nyd med det samme. Tilsæt evt. 
Isterninger.

SWEET POTATO Sweet potato eller sød kartoffel som 
vi kender den herhjemme, er en fantastisk grøntsag, 
rig på B6-, C- og D-vitamin samt jern, magnesium og 
kalium. Kartoflens stærke farve kommer fra carote-
noiderne, som er forstadierne til A-vitamin. De sty-
rker bl.a. vores immunforsvar og sænker aldring. Sød 
kartoffels har et højt naturligt indhold af sukker, som 
virker særligt godt når du vil sikre et stabilt blodsukker 
og naturlig energi.   
 
BLADSELLERI Bladselleri er sprængfyldt med C-vita-
min, antioxidanter og flavonoider. Dens høje indhold 
af phenoler, sikrer beskyttelse af vores celler, blodkar 
og organsystemer samt hæmmer inflammation og 
oxidativt stress i hele kroppen. Bladselleri er også rig 
på pektin, som styrker fordøjelsessystemet. Andet: 
virker muskelafslappende, blodtrykssænkende og 
antidiuretisk.
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Vandmelon-Jordbær Juice
 

Dette er en af de mest forfriskende juice jeg kender. Perfekt på en varm sommerdag og kan også 
laves som en smoothie.

DET SKAL DU BRUGE 
1/2 vandmelon (uden skal) 
1 lime 
1/2 tsk limeskal 
1 knsp god salt 
10 jordbær 
Masser af is

SÅDAN GØR DU 
Juice vandmelon, lime, limeskal og 
jordbær. Rør 1 knsp kalaharisalt i 
juicen og server med masser af is.

ANTHOCYANINER Anthocyaniner er de blå og røde 
farvestoffer/pigmenter som findes i hele planteriget 
- fx kirsebær, hindbær, rødbeder, rødkål etc. Antho-
cyaniner er glykosider, som er flavonoider, der spaltes 
i en sukkerart og et farvekomponenet (anthocyani-
din). Forskning har vist, at anthocyaninerne hæmmer 
inflammation ved bl.a. Alzheimer’s, type 2 diabetes, 
hjertesygdomme, osteoporose og nedsat mentalfunk-
tion. Derudover virker anthocyaninerne anti-virale, 
bekæmper de frie radikaler (bl.a. toxiner og miljø-
gifte), forbedrer hjertekar-funktionerne og forskning 
viser, at de kan have en effekt ifht. cancer.
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Mousserende Mango  med Havtorn
 

Til ca. 4 cocktails

DET SKAL DU BRUGE 
1 æble 
1 mango (fri for sten og skræl) 
20 grønne druer 
2 appelsiner 
4 gulerødder 
1 cm ingefær 
10 havtornebær eller  
1 tsk tørret havtornpulver 
4 tsk granatæblekerner (gerne frosne) 
3 dl kombucha (købt eller              
hjemmelavet) 

SÅDAN GØR DU 
Juice mango, æble, druer, appelsin-
er, gulerødder og ingefær. Bruger 
du frisk havtorn skal bærerne juices 
med. Bland juicen op med kombucha. 
Bruger du havtornpulver tilsættes det 
under omrøring. Læg 1 tsk granatæ-
blekerner I hvert glas. Hæld juicen i 
glassene og server med det samme.

KOMBUCHA Hvis du ikke allerede kender kombucha, 
så kan du købe der færdig eller lave det selv.
Kombucha er en fantastisk probiotisk drik, fyld med 
vitaminer og minera-ler. Kombucha er en slags the, 
brøgget på scoby svampen kombucha, som lever af 
the og sukker. Under gæringen lever kombuchaen af 
sukkeret, udvikler sig og danner en ny scoby. Kombu-
cha har en fantastisk effekt på hele fordøjelsessys-
temet og mange andre organer i kroppen, i det den er 
proppet med næringsstoffer. 

INGEFÆR Ingefær har mange fantastiske egenskaber. 
Roden er fyldt med phytonutrienter. Ingefær har en 
fantastisk virkning på hele fordøjelseskanalen. Ro-
den reducerer skader på maveslimhinden, hæmmer 
inflammation i mikrofloraen og fremmer sund sårhe-
ling. Ingefær har fantastiske antiinflammatoriske 
egenskaber, fordi den hæmmer prostaglandinbiosyn-
tesen. Prostaglandinerne påvirker bl.a. hormonerne 
og kan derfor være særligt gavnlig ved PMS og andre 
hormonelle ubalancer. Undersøgelser har også vist, at 
ingefær er en fantastisk rod i bekæmpelsen af cancer. 

http://www.greengoddess.dk/opskrifter/kambucha-2/
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Bær-Bonanza
Ikke alene smager denne juice fantastisk, den er også fyldt med infektionsbekæmpende      
C-vitamin, mangan og så er bær rige på anthocyaner. Anthocyaner er en gruppe af antioxi-
danter, der hjælper kroppen med at producere celler til bekæmpelse af uønskede stoffer.

DET SKAL DU BRUGE 
1/2 æbler 
1 pære 
2 rødbeder 
2 dl hindbær

SÅDAN GØR DU 
Juice alle ingredienser og drik med det 
samme.

Hvis du ikke ønsker at juice bærene 
kan du også tilsætte dem i færdig 
juice.

RØDBEDER Rødbeden er på mange måder en fantas-
tisk rod. Den tilfører store mængder af vitaminer (bl.a. 
C-vitamin) og mineraler (mangan og ), og er samtidig 
rig på mange andre næringsstoffer. Bl.a. betain, som 
hjælper med at beskytte vores celler, enzymer og pro-
teiner mod miljømæssigt stress. Det store indhold af 
antioxidanter og flavonoider, hjælper kroppen med at 
bekæmpe inflammation, beskytter de indre organer, 
forbedrer hjertekar funktionen og bekæmper kroniske 
sygdomme.
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Tonics 
 
Forkæl dig selv med tonics 
fyldt med næring
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Goddess Glow
En lækker juice, som gør huden spændstig og fyldt med glød.  
Modvirker samtidig rynker og gør det lettere for huden at modstå solens UV stråler.

DET SKAL DU BRUGE 
1 agurk                                                          
2 grapefrugter (uden skræl) 
5 gulerødder 
1 spsk Collagen Natural  
2 gurkemeje rødder 
1 rød peber 
1 tsk hampefrøolie

                                                          

SÅDAN GØR DU 
Juice agurk, grape, gulerødder, gurke-
mejerødder og rød peber. Rør op med 
kollagen og hampefrø olie.

Tip: boost evt. ekstra med 1 tsk tocot-
rienoler. Tocotrienoler er et velsma-
gende og naturligt tilskud af e-vita-
min, som plejer huden.

Hvad er dit bedste bud på en Goddess Glow? 
brug #nyddigsund &  #GreenGoddessGuide når du deler din egen Goddess Glow på 

Facebook og Instagram

https://greengoddess.dk/collections/kollagen/products/plent-marine-collagen-natural-300-gr
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Hormonel Harmoni
Denne juice er perfekt mod PMS. Den indeholder beroligende magnesium, jern, antiinflamma-
toriske stoffer og indoler, som hjælper leveren med at inaktivere brugte hormoner.

DET SKAL DU BRUGE 
1 glaskål 
1/4 broccoli 
1 pære 
1 æble 
1 citron uden skræl 
1 lille rødbede

SÅDAN GØR DU 
Boost evt ekstra med en tsk maca og 
hørfrøolie.

INDOLER I KÅLFAMILIEN Forskning viser, at indolerne 
regulerer cy-tokrom P-450, som er en vigtig del af 
leverafgiftningens fase 1. Svovl fra kålfamilien er en 
fantastisk måde at støtte afgiftningen. Afgiftningen 
er afhængig af A, B, C og E-vitamin samt betacaroten, 
Q10, zink, selen, kobber og mangan. Idolerne fra kål-
familien styrker glutathionkonjungeringen og gluko-
ronideringen, som er en vigtig del af hele leverafgift-
ningen. 

MACA Maca pulveret er en skøn 3000 år gammel rod 
fra Peru og Bolivia, som består af 60% kulhydrater, 
8,5% fibre og 10% protein. Roden er rig på mere end 
55 essentielle næringsstoffer - rig på vitaminer, miner-
aler, aminosyrer, lipider, carotenoider, polyphenoler og 
alkaloider.  
Maca er rig på B-, C-, D- og E-vitamin samt jern, krom, 
magnesium, selen, forfor, calcium og kalium. Maca er 
også en super fiberrig rod, og er derfor en god erstat-
ning for grove kornprodukter.
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Luftsvejs Cocktail
Denne juice er helt fantastisk ved hoste, slim og luftvejsproblemer. Den river godt i hele sys-
temet og er bedre end hostesaft

DET SKAL DU BRUGE 
2 æbler 
1/2 chili 
1 lille dusk mynte  
2 dl timian kviste 
3 cm ingefær  
1 citron, uden skræl  
1 tsk lakridsekstrakt

SÅDAN GØR DU 
Juice chili, timian, mynte, ingefær og 
æbler. Rør rundt med lakridsekstrakt.

CHILI Chili indeholder et stof som virker slimdriv-
ende og hostestillende. Mynte virker bedøvende på            
kuldefølsomme nerveender, og lindrer derfor en øm 
hals. Timian indeholder stoffer, som virker desinficer-
ende på luftvejene (og urinvejene)
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Molotow shot
Advarsel: denne cocktail dræber parasitter, bakterier og andet utøj. Den smager forfærdeligt - 
men den virker. Drik den på eget ansvar. Har du en sart fordøjelse, bør du undgå denne juice.

DET SKAL DU BRUGE 
1 grapefrugter, uden skræl 
0,5 rødløg 
1/3 chili 
1 cm peberrod 
1 hvidløg  
1 cm ingefær                                            
1/2 citron

SÅDAN GØR DU 
Juice alle ingredienser.

CHILI Chili indeholder et stof som virker slimdrivende 
og hostestillende. Mynte virker bedøvende på kul-
defølsomme nerveender, og lindrer derfor en øm hals. 
Timian indeholder stoffer, som virker desinficerende 
på luftvejene (og urinvejene)
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Mineral 
Boostende 
Tonics
 
Boost dine krop og knogler med 
mineraler fra nødder, frø og  
kerner
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Super Mineral Mælk
Super mineralmælk er fyldt med basedannende mineraler, som f.eks. calcium.  

DET SKAL DU BRUGE 
1 dl græskarkerner 
1 dl sesam 
1/2 dl mandler 
1/2 dl hampefrø 
1 liter iskoldt vand

SÅDAN GØR DU 
Blend alle ingredienser grundigt og 
filtrer væsken gennem en finmasket 
sigte, et osteklæde eller en ”nut milk 
bag” (købes i velassorterede helse-
kostbutikker). (Gem gerne pulpen til 
brød, grød eller kager)

TIP: Mineralmælk kan holde sig i køle-
skabet i 3 dage, så lav en god portion 
ad gangen.

Calcium Booster
Sesam er en af naturens bedste kilder til calcium. Giver 1 ltr.

DET SKAL DU BRUGE 
1 dl sesam  
1/2 liter vand 
Sød evt med en pære eller en banan

SÅDAN GØR DU 
Blend alle ingredienser grundigt og 
filtrer væsken gennem en finmasket 
sigte, et osteklæde eller en ”nut milk 
bag” (købes i velassorterede helse-
kostbutikker). (Gem gerne pulpen til 
brød, grød eller kager)

TIP: Mineralmælk kan holde sig i køle-
skabet i 3 dage, så lav en god portion 
ad gangen. SESAM OG KALKINDHOLD Sesamfrø er en fantastisk kil-

de til kalk. Vores knogler har brug for kalk. Forskning viser, 
at kalk kan forhindre osteoporose, tyktarms cancer, mi-
græne og PMS symptomer. Derudover kan fytosterolerne 
i sesamfrø sænke et forhøjet kolesteroltal. Der-udover er 
sesamfrø rige på mangan og kobber.

http://www.greengoddess.dk/butik/magiske-ingredienser/organic-hulled-hemp-seeds-250-g/
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Gurkemeje-mælk
Antiinflamatorisk og mineraliserende 

Blåbær-mælk
 

En blodsukkerstabiliserende tonic

DET SKAL DU BRUGE 
1 gurkemejerod (eller 1 tsk pulver) 
2 dl sesammælk (se side 62) 
1 cm ingefær 
1 dl ananas uden skræl

SÅDAN GØR DU 
Blend alle ingredienser. 

DET SKAL DU BRUGE 
2 dl sesam mælk (se side 62) 
1/2 dl blåbær 
1 banan (erstat med Birkesød eller 
stevia ved  meget ustabilt  
blodsukker) 
1/2 tsk ceylon kanel 
Isterninger

SÅDAN GØR DU 
Blend alle ingredienser. 

Klorofyl-mælk 
 

Calcium-eliksiren med det højeste mineralindhold

DET SKAL DU BRUGE 
2 dl sesammælk (se side 62) 
1 bundt persille 
1 pære (for sødme. Kan udelades til 
de mere hardcore typer) 
1 tsk greens

                                                          

SÅDAN GØR DU 
Blend alle ingredienser. .
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Jordbærmælk
Antiinflamatorisk og mineraliserende 

DET SKAL DU BRUGE 
2 dl sesammælk (se side 62) 
5 jordbær 
1 pære  
1 tsk vaniljepulver  
Isterninger 

SÅDAN GØR DU 
Blend alle ingredienser. 

Træd ind i en verden fuld af nydelse og næring på
Facebook og Instagram! 

http://www.facebook.com/greengoddessguide
http://www.instagram.com/greengoddessguide

