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B L E E K S E L D E R I J

Goed te weten!

Bereidingstijd: 10 minuten

Nodig: Een juicer

Nodig: een volledige stronk bleekselderij

Portie: 1 glas, circa 400 ml

Houdbaarheid: het liefst gelijk opdrinken

En nu?

Ik neem het altijd op de nuchtere maag

en daarna wacht ik even 10-15 minuten

Ik snij de stukken van de stronk en was

deel voor deel. 

Vervolgens doe ik het in kleine porties in

de blender. Ik pers de porties tot sap.

Note: ik maak mijn sapje in de juicer

maar je kan de selderij in de blender

doen en daarna zeven. 

Enjoy!



Bleekselderij

In het filmpje verwijs ik er al naar:

Anthony William, schrijver van het

boek Medical Medium. De opstarter

van de selderijsap-hype heeft gestart.

En met reden. ‘Selderij is echt de held

als het gaat om chronische ziekten. Ik

heb duizenden mensen gezien die

lijden aan chronische en mysterieuze

aandoeningen die hun gezondheid

herstellen door dagelijks 16 ons

selderijsap te drinken op een lege

maag. Daarom ben ik lang geleden

begonnen met het drinken van pure

selderijsap,’ zo stelt William op zijn

website.

Het idee achter selderijsap is dat het,

volgens William, vooral hydraterende,

ontstekingsremmende en microbioom-

onderhoudende eigenschappen zou

bevatten. ‘Selderij kan

ziekteverwekkers verhongeren, en het

bevat een veelvoud aan niet ontdekte

minerale zouten die samen als

antisepticum werken. 

Wanneer deze krachtige minerale

zouten contact maken met virussen

zoals Epstein-Barr, HHV-6 en

gordelroos; bacteriën zoals

Streptococcus; en andere

ziekteverwekkers - onruststokers die

verantwoordelijk zijn voor chronische

ziekten - beginnen de zouten de

celmembranen van de pathogenen af

te breken en uiteindelijk te doden en te

vernietigen,’ zo beweert William. 

 

Bleekselderij heeft een frisse smaak en

is ook nog eens ontzettend gezond. Het

zit namelijk boordevol vitamines en

bevat ook veel kalium en calcium.

Bleekselderij is, net als wortelen,

mango's en mandarijnen, rijk aan bèta-

caroteen. Dit wordt in het lichaam

omgezet in vitamine A. Het zorgt voor

een goede weerstand en is belangrijk

voor het gezichtsvermogen. maar ook

voor gezonde botten, tanden, huid en

voor de groei. Er zijn ook aanwijzingen

dat bèta-caroteen een anti-oxidatieve

werking heeft en de lichaamscellen

beschermt tegen vrije radicalen.


