
Make it Fresh or Frozen 
Met de nieuwe Slow Juicer van Panasonic



Geniet eenvoudigweg van heerlijke sappen en bevroren creaties zoals 
sorbets, frozen yoghurt, en nog veel meer. Met de nieuwe Panasonic 
Slow Juicer MJ-L500 maakt u in een handomdraai gezonde energie-
bronnen van vers of bevroren fruit en groenten, die zorgen voor een 
evenwichtige voeding.

 Gezonder genieten
Heerlijk fris sap, lekkere sorbet of frozen yoghurt



100 % genot 100 % gezond  
De nieuwe Panasonic Slow Juicer perst nagenoeg alles wat 
de natuur ons aan gezonde ingrediënten heeft geschonken, 
zorgvuldig en krachtig uit. 
Dat wil zeggen: U beslist wat erin zit en kunt zonder conser-
veringsmiddelen of kunstmatige aroma's heerlijk genieten.

Door de speciale perstechniek wordt er voorzichtig omgegaan 
met de ingrediënten en wordt de sapopbrengst aanzienlijk 
verhoogd. Dat is doordachte technologie voor een natuurlijk, 
gezond genot.

U beslist wat erin komt!
 100 % vruchten
 0 %  conserveringsmiddelen
 0 %  toegevoegde aroma’s
 0 %  concentraten
 0 %  toegevoegde suikers



Sterk: Sap dat nog heerlijker smaakt
Drink nu eenvoudigweg wat u goed doet en smaakt. 
De krachtige persschroef van versterkt roestvrij 
staal, zorgt voor maximale efficiëntie en kwaliteit. 
De sapopbrengst van de MJ-L500 is simpelweg 
indrukwekkend en ligt in vergelijking met con-
ventionele methodes aanzienlijk hoger. Dankzij de 
hoogwaardige, robuuste materialen kan zo goed als 
alles moeiteloos worden verwerkt: Harde groenten 
en fruitsoorten (zoals appels, wortelen en gember), 
maar ook zachte soorten (zoals bananen, komkom-
mers of munt). Uw ideeën voor een gezonde voeding 
kennen dus geen grenzen. 

Zacht: Gezondere voedingsstoffen
Dankzij de lage draaisnelheid worden de ingrediën-
ten niet blootgesteld aan hitte en kunnen daardoor 
hun essentiële vitaminen, enzymen en mineralen 
behouden. De perstechnologie zorgt er bovendien 
voor dat de waardevolle inhoud niet verloren gaat 
door oxidatie.

Oneindig vitamineplezier
 Meer sapopbrengst, meer gezondheid, meer smaak



Lekker: Het ziet er zo goed uit 
als het smaakt
U ziet onmiddellijk een groot voordeel  
van het persen: De natuurlijke kleur 
blijft behouden, er wordt nauwelijks 
schuim gevormd en het vlees scheidt 
niet zo snel. Op die manier wordt de 
frisse smaak langer behouden.

Haal het meeste uit uw ingrediënten 
en verwen uzelf eenvoudigweg met 
dagverse vitamines!



Doordacht design
 Sterke uitrusting, snelle reiniging

Ga meteen aan de slag met uw persoonlijke, favoriete sap:  
Dankzij de slimme uitrusting van de MJ-L500 gaat het 
maken van verse sappen erg eenvoudig. 

De robuuste persschroef van versterkt roestvrij staal 
perst met behulp van de krachtige motor de ingrediënten 
gelijkmatig en ten volste uit. 

Begin uw dag met een heerlijk sap, een frisse sorbet of uw 
eerste zelfgemaakte frozen yoghurt. De MJ-L500 werkt zo  
stil dat u uw vitamine-boost op elk moment van de dag  
of de nacht kunt genieten. 

Dankzij de compacte afmetingen, past de Slow Juicer 
probleemloos in elke keukenruimte. Voor hygiëne op de 
werkplek zorgen ook de druppelstop en de slipbestendige 
voetjes,die de standvastigheid garanderen.

Het snelle schoonmaken hebt u ook in een handomdraai 
voor elkaar: Alle onderdelen kunnen gemakkelijk uit elkaar 
worden gehaald en kunnen snel worden afgespoeld onder 
stromend water.  
Elementen 2-7 (z. afb.) kunnen ook in de  
vaatwasmachine worden gereinigd.

2. Persschroef

7. Sapbeker

6. Pulpreservoir

1.  Vulopening 
en stamper

3. Zeef

5.  Persreservoir met 
druppel stop

4.  Inzetstuk voor 
diepgevroren 
ingrediënten



Naast verse sapcreaties van groenten en fruit kunt u uw ingrediënten 
ook voor een verfrissende sorbet of een hartige koude soep als 
voorgerecht gebruiken.

Of wat denkt u van een frozen yogurt als zomerse verfrissing?  
Eenvoudigweg het meegeleverde inzetstuk voor diepgevroren  
ingrediënten gebruiken en diepgevroren fruit met yoghurt in de 
Slow Juicer doen – en uw suikervrij, vetarm en heerlijk dessert is klaar.

Uw fantasie en genot kennen geen grenzen.  
Ontdek op de volgende pagina's frisse 
receptideeën en proef van de  
heerlijke smaken.

Ontdek uw creativiteit
 Verfrissend lekker en gezond

Gezonder leven is heel eenvoudig!
 • Vruchtensappen
 • Groenten- en kruidensappen
• Fruitige sorbets
• Frozen yogurts
• Hartige koude soepen



RASPBERRY DREAM 
(goed voor ong. 300 ml)

125 g frambozen 
½ citroen
2 sinaasappels
1 granaatappel

BEREIDING
De ingrediënten goed afspoelen.  
De pitten van de granaatappel uitschrapen. 
De sinaasappel en de citroen schillen, 
alles in kleine stukken snijden en in de 
Slow Juicer doen.

BEREIDING
Het fruit grondig afspoelen.  
De passievruchten halveren en de pitten 
verwijderen. De uiteinden van de wortels 
afsnijden en de ananas en sinaasappels 
schillen. Alles klein snijden en in de 
Slow Juicer doen.

ORANGE TROPIC 
(goed voor ong. 300 ml)

2 sinaasappels
4 passievruchten
3 wortels
1 baby-ananas

Citrusvruchten bevatten naast vitamine C ook vitamine B, 

die voor de opbouw van het bloed en de stofwisseling 

belangrijk is. De mineralen kalium en calcium verlagen 

de bloedsuikerspiegel, bevorderen de celgroei en zorgen 

voor sterke beenderen en tanden.

Passievruchten bevat veel magnesium, wat 

goed is voor spieren en zenuwen. De fosfor in 

passievruchten speelt een belangrijke rol bij 

de energieproductie, de constructie van de 

celwanden en dient als bufferstof in het bloed.

EikeLinnWichmann
Hervorheben

EikeLinnWichmann
Hervorheben

EikeLinnWichmann
Hervorheben



WAKE UP CALL 
(goed voor ong. 300 ml)

1 komkommer 
2 appels
20 blaadjes munt

BEREIDING
De ingrediënten goed afspoelen.  
De uiteinden van de komkommer 
afsnijden. De bladsteeltjes van de 
munt verwijderen. De komkommer en 
de appels in kleine stukjes snijden. 
Alles in de Slow Juicer doen.

BEREIDING
Rode biet wassen en schillen, de uiteinden 
van de wortels afsnijden en het steeltje 
van de appel verwijderen. Alles klein 
snijden en in de Slow Juicer doen. 
Tenslotte nog een beetje plantaardige olie 
toevoegen, zodat het lichaam de vitaminen 
beter kan absorberen.

RED HERO 
(goed voor ong. 300 ml)

5 knollen rode biet
3 kleine wortels
2 appels
1  eetlepel olie

Komkommers hebben een watergehalte tot 

97% en slechts 12 kcal/100 g wat het tot heel 

caloriearme groenten maakt. Ze bevatten echter 

wel erg waardevolle voedingsstoffen: Vitaminen 

van de B-groep, vitamine C, vitamine K en de 

mineraalstoffen kalium en ijzer. 

IJzer en foliumzuren zijn essentieel voor de vorming van het bloed. Beiden zijn overvloedig aanwezig in de rode biet en worden het best bewaard wanneer ze rauw of in rauwkostsap worden opgenomen in het lichaam.



BEREIDING
Het fruit afspoelen. De aardbeien 
schoonmaken, in kwartjes snijden en 
met de frambozen in de diepvries leg-
gen. Het diepgevroren fruit in een kom 
met yoghurt vermengen en alles samen 
in de Slow Juicer doen.

BERRY HEAVEN 
(goed voor ong. 300 g)

125 g frambozen
125 g aardbeien
4  eetlepels yoghurt

BEREIDING
Appels, gember en wortels afspoelen. 
De uiteinden van de wortels 
afsnijden. Alles klein snijden en in 
de Slow Juicer doen. Tenslotte nog 
een beetje olie toevoegen, zodat 
het lichaam de vitaminen beter kan 
absorberen.

SWEET’N SPICY 
(goed voor ong. 300 ml)

5 wortels
3 appels
2 schijfjes gember
1  eetlepel olie

De gemberolie van de gemberplant 

smaakt niet alleen scherp, hij heeft 

ook een genezende werking. Gember 

werkt onder meer ontstekingsremmend, 

pijnstillend en slijmoplossend. 

Naast provitamine A, vitamine B 
en C, bevatten frambozen veel 
ijzer, dat dankzij de vitamine C 
bijzonder goed door het lichaam 
wordt opgenomen. 



BEREIDING
De groenten afwassen, klein snijden en 
invriezen in het vriesvak van de koelkast.  
Doe de diepgevroren groenten in de 
Slow Juicer en breng voor het opdienen 
met zout en peper op smaak.

BEREIDING
De bananen pellen en klein snijden. 
Samen met de bosbessen in de koel-
kast zetten. Het diepgevroren fruit in 
een kom met yoghurt vermengen en 
alles samen in de Slow Juicer doen.

SPANISH SUMMER 
(goed voor ong. 300 g)

80 g  komkommer
80 g  selderijstengel
80 g  paprika (geel, rood)
80 g  tomaten
een snuifje peper en zout

BLUEBERRY 
BANANA DREAM 
(goed voor ong. 300 g)

125 g bosbessen 
2  bananen
4  eetlepels yoghurt

Secundaire plantaardige stoffen zoals carotenoïden en fenolische zuren, maar ook vitaminen zijn als bioactieve stoffen terug te vinden in de tomaat. Ze werken preventief tegen kanker en versterken het immuunsysteem.

Vitamine C en E, die overvloedig aanwezig zijn in bosbessen, behoren tot de anti-oxidanten en helpen bij de opvang van vrije radicalen en stimuleren het immuunsysteem.
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Technische gegevens

Modelnr. MJ-L500

EAN 5025232821273

Inzetstuk voor diepgevroren 

ingrediënten

Ja

Persschroef Versterkt met roestvrij staal

Draaisnelheid 45 toeren/min

Knop voor tegengestelde 

draairichting

Ja

Vulhoeveelheid sapbeker Max. 980 ml

Vulhoeveelheid pulpreservoir Max. 1.300 ml

2 uitlopen 1 voor sap. 1 voor pulp

Druppelstop Ja

Slipbestendige voetjes Ja

Stroomverbruik 150 W

Voeding 200-240 V ~ 50-60 Hz

Afmetingen (HxBxL) 432 x 185 x 176 mm

Gewicht ong. 4 kg (incl. sapbeker)

Kleur Roestvrij staal/zwart




