
21 heerlijke
eenvoudige
recepten

Receptenboek

Sapjes Smoothies Bowls Snacks



Naast het gebruik van de Green Juice in combinatie met water zijn er
nog vele andere heerlijke manieren om je dagelijkse portie superfoods
binnen te krijgen. 
We begrijpen als geen ander dat het niet altijd makkelijk is om snel
iets lekkers klaar te maken wat óók nog eens gezond is. In dit
compacte recepten E-Book delen we 21 eenvoudige recepten met je
zoals sapjes, smoothies, muffins, bowls en zelfs snacks zoals heerlijke
koekjes!

Ik hoop dat je net zo enthousiast over de green juice en het
receptenboek bent van Mr.Juice als wij!

Heb je vragen, opmerkingen, of tips? Mail ons gerust via
info@MrJuice.nl

Met gezonde groet,
Mr.Juice 

Intro
Gefeliciteerd!
Als je dit recepten E-Book leest betekend dat dat je een
gezonde keuze hebt gemaakt, daar mag je trots op zijn!

Rik, oprichter
 

Anka, orthomoleculair
voedingsdeskundige
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mailto:info@HealthyJuice.nl


Producten
Alpro soya melk
- Plantaardige melk
- Zonder suikers
- Bron van Calcium,
  vitamine B2, 
  B12 en D

Bestellen

Alpro havermelk
- Plantaardige melk
- Zonder suikers
- Rijk aan vezels
- Bron van Calcium,
vit. B2, B12 en D

Bestellen

Alpro almond melk
- Plantaardige melk
- Vetarm
- Bron van vitamine E
(helpt lichaam tegen
oxidanten)

Bestellen

Bestellen

Spinazie
- Rijk aan
voedingsstoffen
zoals vezels en
foliumzuur 

Bestellen

Avocado
- Bevat gezonde
vetten
- Glutenvrij

Bestellen

Mango stukjes
- Voorgesneden
- 250 gram
- Diepvries
- Rijk aan
voedingsstoffen

Bestellen

Ananas stukjes
- Voorgesneden
- 250 gram
- Diepvries
- Rijk aan
voedingsstoffen

Bestellen

Blauwe bessen
- 250 gram
- Diepvries
- Rijk aan
voedingsstoffen

Bestellen

Groene paprika
- Rijk aan
voedingsstoffen

Bestellen

Chia zaad
- Rijk aan vezels
- Bron van eiwitten
- Vegan

Bestellen

Cacao nibs
- Gemaakt van rauwe
cacaobonen
- UTZ cacao

Bestellen

Mr.Juice
- Bron van
vitamines en
mineralen
- 30 porties
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https://www.ah.nl/producten/product/wi114698/alpro-sojadrink-zonder-suikers?gclid=Cj0KCQjw0caCBhCIARIsAGAfuMxnaBW2HHLJzz8przk0zRfJlZtS5fQB4kQx3JK-6R2dcQnC3G-tz9oaApF_EALw_wcB
https://www.ah.nl/producten/product/wi447631/alpro-haverdrink-zonder-suikers?gclid=Cj0KCQjw0caCBhCIARIsAGAfuMw8IVT3zX1FuBxHySzIfm3S0VqyEU6Q0l3odVPKT8NiRmX5oGNjAZ4aAvTDEALw_wcB
https://www.ah.nl/producten/product/wi220748/alpro-amandeldrink-zonder-suikers
https://mrjuice.nl/#r-1613923029225
https://mrjuice.nl/#r-1613923029225
https://www.ah.nl/producten/product/wi395960/ah-spinazie
https://www.ah.nl/producten/product/wi169797/ah-avocado
https://www.ah.nl/producten/product/wi164070/ah-doosjevol-mangostukjes
https://www.ah.nl/producten/product/wi164069/ah-doosjevol-ananasstukjes
https://www.ah.nl/producten/product/wi162671/ah-doosjevol-blauwe-bessen
https://www.ah.nl/producten/product/wi368706/ah-paprika-groen
https://www.ah.nl/producten/product/wi437115/ah-chiazaad
https://www.ah.nl/producten/product/wi474703/ah-ontbijtverrijker-cacao-nibs


Vanille
- aromatische en
lichtzoete smaak
- Vanille extract

Bestellen

Calvé pindakaas
- Bron van
bouwstoffen,
vitaminen,
mineralen en vezels

Bestellen Bestellen

Havermout
- Bron van
complexe
koolhydraten
- Rijk aan vezels

Bestellen

Peterselie
- Rijk aan
voedingsstoffen 
- 15 gram

Bestellen

Kokos olie
- Bevat gezonde
vetten
- Biologisch

Bestellen

Peren
- 4 stuks
- Rijk aan
voedingsstoffen

Bestellen

Komkommer
- Frisse,
knapperige,
neutrale smaak
- 1 stuk

Bestellen

Rode ui
- Scherper van smaak
dan gele uien
- 1 net

Bestellen

Zelfrijzend bakmeel
- Voor een luchtig
baksel
- 1 kg

Bestellen

Honing
- In knijpfles
- Bloemenhoning
- 350 ml

Bestellen

Kaneel
- Natuurlijke
aromatische smaak
- Fijn gemalen

Bestellen

Eieren
- Bron van omega 3
- Rijk aan eiwit

Bananen
- Bevat natuurlijke
suikers
- zoet van smaak

Bestellen

Gember
- Biologisch
- Krachtig van
smaak

Bestellen

Citroensap
- Natuurlijke smaak
- Natuurlijk
conseveer middel

Bestellen 3

https://www.ah.nl/producten/product/wi483457/dr-oetker-bourbon-vanille-extract
https://www.ah.nl/producten/product/wi220739/calve-pindakaas-pot
https://www.ah.nl/producten/product/wi220739/calve-pindakaas-pot
https://www.ah.nl/producten/product/wi48405/ah-havermout
https://www.ah.nl/producten/product/wi33658/ah-scharreleieren-klasse-m
https://www.ah.nl/producten/product/wi238971/ah-platte-peterselie
https://www.ah.nl/producten/product/wi381938/ah-biologisch-kokosolie
https://www.ah.nl/producten/product/wi96398/ah-conference-schaal-4-stuks
https://www.ah.nl/producten/product/wi54074/ah-komkommer
https://www.ah.nl/producten/product/wi96395/ah-uien-rood
https://www.ah.nl/producten/product/wi63490/ah-zelfrijzend-bakmeel
https://www.ah.nl/producten/product/wi479788/ah-honing
https://www.ah.nl/producten/product/wi197971/ah-kaneel-gemalen
https://www.ah.nl/producten/product/wi197393/ah-bananen
https://www.ah.nl/producten/product/wi104818/ah-biologisch-gember-verse-gemberwortel
https://www.ah.nl/producten/product/wi199088/ah-citroensap


Sapjes
Met sinaasappelsap, kokosmelk, appelsap en almondmelk
Smoothies
Green oats
Proteïne juice
Avocado smoothie
Spinazie fruit
Kaneel smoothie
Fresh pear
Blauwe bes smoothie
Energy booster
Tropical juice
Bowl
Blueberry bowl
Snacks
Green pancakes
Green omelet
Green juice muffins
Guacamole
Havermout muffins
Sandwich spread
Havermout cookies

@Mr.Juice.nl #Mr.Juice

Deel jouw creaties
met Mr.Juice

Recepten
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Met sinaasappelsap Met Kokosmelk

Met appelsap Met almondmelk

Sapjes
Niet alleen lekker met water

Tip!
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Snijd de appel doormidden en verwijder
het klokhuis.

Doe alle ingrediënten in de blender en mix
deze tot alles gemalen is.

Schenk de smoothie in een groot glas.

Genieten maar!

► 30 gram havermout
► 1 maatschep Mr.Juice - Green Juice
► 300 ml plantaardige melk
► Handje spinazie
► 1 tl peterselie blad
► 1/2 groene appel
► 1 tl honing
► 5 druppels citroensap

Green Oats

Het eten van havermout de
kans op hart- en vaatziekte

verlaagd?

Ingrediënten:

Bereidingswijze Wist je dat?

1 Portie | glutenvrij 
Bereidingstijd: 3 minuten

Topping tip: chiazaad
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Snijd de banaan doormidden en pel deze.

Doe alle ingrediënten in de blender en mix
deze tot alles gemalen is.

Schenk de smoothie in een groot glas.

Genieten maar!

► Handje spinazie
► 1 maatschep Mr.Juice - Green Juice
► 300 ml plantaardige melk
► Handje bevroren mango blokjes
► 4 el (vanille) (plantaardig) eiwitpoeder 
► 1/2 banaan
► 3 el water

Proteïne juice

Je lichaam voor 15% tot
20% uit eiwitten bestaat?

Ingrediënten:

Bereidingswijze Wist je dat?

1 Portie | glutenvrij | vegan
Bereidingstijd: 3 minuten

Topping tip: kokos snippers
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Snijd de avocado doormidden en verwijder
de pit.

Doe alle ingrediënten in de blender en mix
deze tot alles gemalen is.

Schenk de smoothie in een groot glas.

Genieten maar!

► 1/2 avocado
► 1 maatschep Mr.Juice - Green Juice
► 3 el (vanille) (plantaardig) eiwitpoeder
► 300 ml plantaardige melk
► Handje bevroren mango blokjes
► 1/2 banaan
► 3 el water

Avocado smoothie

Popeye voor een 30%
stijging zorgte in de verkoop

van spinazie?

Ingrediënten:

Bereidingswijze Wist je dat?

1 Portie | glutenvrij | vegan
Bereidingstijd: 3 minuten

Topping tip: chiazaad
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Snijd de banaan doormidden en pel deze.

Doe alle ingrediënten in de blender en mix
deze tot alles gemalen is.

Schenk de smoothie in een groot glas.

Genieten maar!

► 1/2 banaan
► 1 maatschep Mr.Juice - Green Juice
► 300 ml plantaardige melk
► Handje bevroren mango blokjes
► Handje bevroren ananas blokjes

Spinazie fruit

Nederlanders jaarlijks
maarliefst 720 miljoen

bananen eten?

Ingrediënten:

Bereidingswijze Wist je dat?

1 Portie | glutenvrij | vegan
Bereidingstijd: 3 minuten

Topping tip: kokos snippers
9



Snijd de avocado doormidden en verwijder
de pit.

Doe alle ingrediënten in de blender en mix
deze tot alles gemalen is.

Schenk de smoothie in een groot glas.

Genieten maar!

► 1/2 avocado
► 1 maatschep Mr.Juice - Green Juice
► 300 ml plantaardige melk
► Handje spinazie
► 2 tl kaneel
► 1 tl vanille

Kaneel smoothie

Kaneel al sinds 2800 voor
Christus wordt gebruik voor

allerlei voordelen?

Ingrediënten:

Bereidingswijze Wist je dat?

1 Portie | glutenvrij | vegan
Bereidingstijd: 3 minuten
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Snijd de peer doormidden en verwijder het
klokhuis.

Schil de gember en rasp deze.

Doe alle ingrediënten in de blender en mix
deze tot alles gemalen is.

Schenk de smoothie in een groot glas.

Genieten maar!

► 1/2 peer
► 1 maatschep Mr.Juice - Green Juice
► 300 ml plantaardige melk
► Handje spinazie
► 40 gram bloemkool
► 50 gram komkommer
► 1 tl gember rasp

Fresh pear

Peren celveroudering en
slecht cholesterol tegen

gaan?

Ingrediënten:

Bereidingswijze Wist je dat?

1 Portie | glutenvrij | vegan
Bereidingstijd: 3 minuten
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Pel de banaan.

Doe alle ingrediënten in de blender en mix
deze tot alles gemalen is.

Schenk de smoothie in een groot glas.

Genieten maar!

► Hand bevroren blauwe bessen
► 1 maatschep Mr.Juice - Green Juice
► 300 ml plantaardige melk
► Handje spinazie
► 1 el pindakaas
► 1 el chia zaadjes
► 1 banaan

Blauwe bes smoothie

De Green Juice van Mr.Juice
meer dan 30 ingrediënten

bevat?

Ingrediënten:

Bereidingswijze Wist je dat?

1 Portie | glutenvrij | vegan
Bereidingstijd: 3 minuten

Topping tip: een aantal hele blauwe bessen
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Snijd de peer doormidden en verwijder het
klokhuis.

Schil de gember en rasp deze.

Doe alle ingrediënten in de blender en mix
deze tot alles gemalen is.

Schenk de smoothie in een groot glas.

Genieten maar!

► 1 maatschep Mr.Juice - Green Juice
► 300 ml plantaardige melk
► 1 el pindakaas
► 1 banaan

Energy booster

Voor 500 gram pindakaas
1200 pinda's nodig zijn?

Ingrediënten:

Bereidingswijze Wist je dat?

1 Portie | glutenvrij | vegan
Bereidingstijd: 3 minuten

Topping tip: chiazaad
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Schil de gember en rasp een halve
theelepel.

Doe alle ingrediënten in de blender en mix
deze tot alles gemalen is.

Schenk de smoothie in een groot glas.

Genieten maar!

► 300 ml plantaardige melk
► 1 maatschep Mr.Juice - Green Juice
► 1 banaan
► Handje bevroren mango
► Handje bevroren ananas
► 1/2 tl gember rasp
► 5 druppels citroensap

Tropical juice

Gember een positief effect
op de spijsvertering heeft?

Ingrediënten:

Bereidingswijze Wist je dat?

1 Portie | glutenvrij | vegan
Bereidingstijd: 3 minuten

Topping tip: chiazaad
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Doe alle ingrediënten in de blender behalve
de hagelslag (of cacaonibs) en een aantal
blauwe bessen. Mix deze ingrediënten tot
alles gemalen is.

Schenkt het in een bowl en voorzie de
smoothiebowl van toppings zoals cacaonibs
(of hagelslag), blauwe bessen, en
kokossnippers.

Genieten maar!

► 150 ml plantaardige melk
► 1 maatschep Mr.Juice - Green Juice
► 100 gram blauwe bessen
► Handje spinazie
► 1 banaan
► Pure hagelslag of cacaonibs

Blueberry bowl

Blauwe bessen bevatten veel
anthocyanen dit zorgt o.a
voor een goede weerstand

Ingrediënten:

Bereidingswijze Wist je dat?

1 Portie | glutenvrij | vegan
Bereidingstijd: 4 minuten

Topping tip: kokos snippers, pure chocolade
en blauwe bessen 15



Breek de 2 eieren en mix dit met de melk,
bloem, Green Juice en de blauwe bessen.

Breng de koekenpan op temperatuur, vet
de pan in met kokosolie.

Bak beide kanten goudbruin en serveer de
pancakes met eventueel poedersuiker en
blauwe bessen.

Maak de pancakes af met eventueel
poedersuiker, blauwe bessen, stroop of
kokossnippers.

► 2 eieren 
► 75 gram bloem
► 75 ml plantaardige melk
► 1 maatschep Mr.Juice - Green Juice
► Blauwe bessen
► Tl kokosolie

Green pancakes

Green Juice van Mr.Juice
alleen plantaardige
ingrediënten bevat?

Ingrediënten:

Bereidingswijze Wist je dat?

4 panecakes | glutenvrij 
Bereidingstijd: 10 minuten
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Breek de 2 eieren en doe deze in de
mengkom.

Maak de peterselie of bieslook heel fijn en
meng deze met de eieren.

Kluts de ingredieneten tot een egaal
mengsel.

Bak met we kokosolie het ei goudbruin en
droog.

► 2 eieren
► 1 maatschep Mr.Juice - Green Juice
► Paar blaadjes peterselie of bieslook
► Tl kokosolie

Green omelet

Een ei 7 gram eiwit bevat?

Ingrediënten:

Bereidingswijze Wist je dat?

1 Portie | glutenvrij  
Bereidingstijd: 5 minuten
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Verwarm de oven voor op 180 graden en
vet de muffinvorm in met kokosolie of
boter.

Doe alle ingrediënten in de blender en mix
deze tot alles gemalen is.

Vul alle muffinvormpjes tot onder de rand.

Bak de muffins 20-25 minuten tot ze
goudbruin zijn en bestrooi deze eventueel
met kokos snippers.

► 125 gram meel (alle soorten mogelijk)
► 1 tl bakpoeder
► 1 banaan
► 1 maatschep Mr.Juice - Green Juice
► 175 ml plantaardige melk
► 40 gram kokosolie
► 1 el honing
► 1 ei

Green juice muffins

Kokosolie bevat laurinezuur,
dit werkt

ontstekingsremmend.

Ingrediënten:

Bereidingswijze Wist je dat?

12 muffins | glutenvrij 
Bereidingstijd: 5 min, oven: 20-25 min
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Pel de avocados en verwijder de pitjes uit
de paprika.

Doe alle ingrediënten in de blender en mix
dit kort zodat alle ingrediënten fijn zijn.

Eet de guacamole op brood, met toast of
natuurlijk met nachos.

Disfrute de su comida! (mexicaans voor eet
smakelijk!)

► 2 avocados
► 1 groene paprika
► 5 druppels citroen sap
► Zout & peper
► 1 maatschep Mr.Juice - Green Juice

Guacamole

Als je een avocado naast een
andere rijp fruit legt hij sneller

rijp wordt om te eten?

Ingrediënten:

Bereidingswijze Wist je dat?

1 Portie | glutenvrij | vegan
Bereidingstijd: 5 minuten
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Verwarm de oven voor op 170 graden.

Verwarm de kokosolie zodat het vloeibaar
wordt.

Pel de bananen en breek de eieren.

Doe alle ingrediënten in de blender.

Vet de muffinvorm in met kokosolie.

Bak de muffins circa 20 minuten.

► 2 eieren
► 35 gram kokosolie
► 1 maatschep Mr.Juice - Green Juice
► 2 rijpe bananen
► 2 el honing
► 60 gram havermout
► 60 ml melk
► klein handje spinazie
► snufje zout
► 1 el bakpoeder

Havermout muffins

Zout een natuurlijk
bewaarmiddel is? Zo worden de

muffins minder snel oud.

Ingrediënten:

Bereidingswijze Wist je dat?

8 muffins | glutenvrij 
Bereidingstijd: 5 min, oven: 20 min
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Pel de avocado en verwijder de pit.

Doe alle ingrediënten in de blender en mix
dit kort zodat alle ingrediënten fijn zijn.

Eet de sandwich spread op brood, met
toast of op een cracker.

► 1 avocado
► 1/2 rode ui
► 5 druppels citroen sap
► 1 ei
► Zout & peper
► 1/2 maatschep Mr.Juice - Green Juice
► 1 el chiazaad

Sandwich spread

Avocado veel gezonde vetten
bevat? 

Ingrediënten:

Bereidingswijze Wist je dat?

1 Portie | glutenvrij  
Bereidingstijd: 4 minuten
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Verwarm de oven voor op 180 graden.

Verhit de kokosolie.

Doe alle ingrediënten in de blender en mix
dit kort zodat alle ingrediënten fijn zijn.

Verdeel het mengels in balletjes en druk
deze plat op de bakplaat.

Bak de koekjes 12 minuten.

► 60 gram havermout
► 30 gram kokossnippers
► 2 el kokosolie
► 2 el honing
► Snufje zout 
► 1/2 maatschep Mr.Juice - Green Juice

Havermout cookies

Kokosolie de stofwisseling
stimuleert en reguleert?

Ingrediënten:

Bereidingswijze Wist je dat?

10 koekjes | glutenvrij 
Bereidingstijd: 5 min, oven: 12 min
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