14 DAGARS
DETOXPROGRAM
REC EP T, I N FO RM ATI O N O C H TI LLS KOT T

VARFÖR DETOX?
Dagligen exponeras våra kroppar för gifter. Det kan vara ämnen
från avgaser, kosmetika, rengöringsmedel, besprutningsmedel,
tungmetaller och mikroorganismer. Vi kommer i kontakt med
tusentals främmande ämnen varje dag, det är många fler än
för bara 100 år sedan.
Hur många ämnen just du utsätts för beror
bland annat på vad du använder för kosmetika, vilken miljö du vistas i och om du
äter ekologisk mat eller inte. I vilket fall har
de flesta av oss behov av att rena kroppen
och stärka reningsorganen. När kroppen
belastas med toxiner ökar näringsbehovet
för att neutralisera dessa. Därför är det bra
att stötta kroppen med extra näring,
speciellt vid detox.
När ska man göra en detox?
Det kan vara extra viktigt att göra en
detox om du har mag- och tarmproblem,
allergier, astma, kemikalieöverkänslighet,
autoimmunitet, neurologiska besvär som
huvudvärk, hjärndimma, balansproblem,
sköldkörtelproblem, infertilitet eller om du
planerar att bli gravid. Detoxbehovet ökar
även med åldern.

VARFÖ R?
Mycket föroreningar, ohälsa, gifter,
näringsbrister Inflammation,
ohälsa, åldrande, sjukdom
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INNAN EN DETOX

Förslag på tillskott att ta med start två veckor innan detox

För att undvika utrensningsbesvär är det viktigt att stärka
kroppen innan detox. Se till att magen mår bra så att
gifterna kommer ut och fyll på med extra näring för att
stötta utrensningsorganen.

2 kapslar/måltid

Gör detta minst två veckor innan detox
Ät ren ekologisk mat med så lite
halvfabrikat som möjligt.

1-2 kapslar/måltid

2 kapslar, 2 ggr/dag
mellan måltider

1 kapsel per dag

2 kapslar/dag (kväll)

1 kapsel/dag till mat

Förslag på tillskott under detox
Stötta mage/tarm med
Holistics tillskott.

Dra ner på socker, gluten, rött
kött och mejeriprodukter.

Öka på näringstät mat som frukt,
grönsaker, bär och alger.

Öka på fibrer (fröer, nötter, fullkorn,
frukt, grönsaker, Prebivitalis® Pro) och
vatten. Fibrer är särskilt viktigt att lägga
till eftersom de binder upp gifter som
frisätts och förhindrar återcirkulering
av gifter.

Se till att du tömmer
tarmen minst 1-2 gånger om
dagen. Ta Holistic
Ultratarm vid behov.

Om du har symtom på SIBO,
parasiter, candida eller annan
dysbios, kan du använda dig av
Holistics tillskott
Ultrabalans, Oreganoolja och /
eller Olivbladsextrakt.

2 kapslar/måltid

2 kapslar/dag
(morgon och kväll
till måltid)

2 kapslar/dag (morgon
och kväll, tom mage)

2 kapslar/dag
(morgon och kväll
till måltid)

1-2 msk/dag

1-4 kapslar/dag
(vid trög tarm)

Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
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RENINGSORGANEN

Mage/tarm
För att undvika återcirkulering av gifter är det viktigt att tömma tarmen
ordentligt minst en gång per dag. Fibrer hjälper mot förstoppning och kan
även binda gifter så att dessa kommer ut via avföringen. Det är viktigt med
bra matsmältning, god tarmflora och en hälsosam slemhinna i mage/tarm
för att gifter inte ska komma ut i blodet. Ta Holistic Måltidsenzym, Magsyrabalans, Prebivitalis® pro och probiotika som Lactovitalis® pro eller
Lactovitalis® IB Smörsyra för att stötta mag- och tarmsystemet.

HUD
BIHÅLOR
LYMFA
LEVER & GALLA
NJURAR/
URINVÄGAR
MAGE/TARM

Drick även mycket vatten eller örtte för att hjälpa reningsorganen ytterligare. Ett sätt att mäta graden av eventuell förstoppning är att mäta transittiden, alltså tiden det tar från att du ätit en måltid till den kommer ut med
avföringen. Du kan mäta transittiden genom att äta rödbetor eller opoppade popcorn och undersöka när detta kommer ut med avföringen.
En normal transittid ligger på mellan 20 och 24 timmar.

Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
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Levern
Levern avgiftar toxiner i två steg. I fas 1 ombildas gifterna genom t ex oxidering varpå reaktiva skadliga ämnen, så kallade fria radikaler, bildas. Vi behöver
bland annat antioxidanter, C- och E-vitamin, bioflavonoider och selen för att
oskadliggöra de fria radikalerna. För att enzymerna i fas 1 ska fungera behövs
bland annat mineraler och B-vitaminer. I fas 2 inaktiveras de skadliga ämnena
genom att de binds till olika molekylgrupper. Kroppens antioxidant glutation
konjugerar till exempel med reaktiva ämnen. Vid brist på selen, vitamin B12
och zink försämras konjugeringen med glutation. Andra ämnen som behövs
i fas 2 är bland annat NAC, magnesium, zink, B6, B12, folsyra och kurkumin.

TECKEN PÅ
LEVERBEL ASTN IN G
•
•
•
•

Gul hy & ögon
Intoleranser starka parfymer & dofter
Koffeinintoleranser
Urin luktar efter sparrisintag

Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
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Lymfsystemet
Lymfsystemet är en del av immunförsvaret och ser bland annat till så att vätskan
är på rätt ställen i kroppen. Lymfan avlägsnar även cellulära avfallsämnen samt
gamla och skadade celler. Med hjälp av rörelse pressas lymfan framåt av skelettmusklerna. Lymfan rör sig långsamt och under lågt tryck eftersom den inte
pumpas via hjärtat som blodet gör.
Stötta lymfcirkulationen genom djupandning, rörelse, aktivering av parasympatiska nervsystemet och stressreducering, lymfmassage, torrborstning,
studsmatta och/eller vibrationsplatta, bastubad och kalla bad. Lymfan mår
också bra av frukt, bär, grönsaker och stort vätskeintag.

Njurarna
Njurarna avgiftar bland annat avfallsämnen och främmande ämnen från
blodet, reglerar extracellulär vätska och blodtryck och bidrar till syrabasbalansen i kroppen. Njurarna mår bra av basbildande kost med mycket
frukt, bär och grönsaker. Holistic Basbalans innehåler zink som bidrar till
normal syra-bas balans. Andra bra ämnen är Holistic Nässla osv.

Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
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KOST VID DETOX
Kost för mage/tarm
• Bittra och sura ämnen som citron, grapefrukt, äppelcidervinäger,
ruccola, endiver och maskros.
• Ekologiska frukter, bär och grönsaker (ger fibrer och vätska).
• Nötter, bönor, linser och fröer (ger fibrer).

Kost för lever och njurar
Vitaminer, mineraler och
antioxidanter

Svavelrika livsmedel

• Gröna bladgrönsaker, gurka och
stjälkselleri

• Ägg

• Blåbär, lingon, hallon, björnbär,
och jordgubbar
• Äpple, vindruvor och melon
• Rotfrukter som rödbeta,
jordärtskocka och rotselleri
• Kronärtskocka, rättika
och rädisa
• Gräs av vete och korn

• Lök och vitlök
• Blomkål, broccoli, brysselkål och
vitlök
• Nötter och frön (särskilt solrosfrön,
linser och pumpafrön)
Surt och beskt
• Citron och grapefrukt
• Äppelcidervinäger
• Ruccola och endiver
• Maskros
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Drick mycket vatten

Eliminationskost

Det är viktigt att dricka mycket vatten före och under en detox
för att stötta reningsorganen. Drick minst två liter vatten eller
örtte per dag. Vänta med att dricka cirka en timme efter
huvudmålen och drick tidigast 30 minuter innan måltid för bäst
matsmältning. Undvik kolsyrat vatten och filtrera gärna vattnet.

REKOMENDERAD MAT

MAT ATT UNDVIKA

FRUKT

Osötad färsk, fryst, torkad

Apelsiner och fruktjuicer

GRÖNSAKER

Alla färska, råa, ångade, pressade,
wokade eller rostade grönsaker

Majs, stuvade grönsaker

KÖTT OCH FISK

Fisk, kyckling, kalkon, vilt, lamm

Nötkött, gris, korv, skaldjur

SÄD

Ris, havre, hirs, quinoa, amarant, tapioka, bovete

Vete, majs, korn, råg

BRÖD/SÄDESPRODUKTER

Produkter gjorda av ris, bovete, hirs, potatismjöl, tapioka, arrowrot, amarant, quinoa, havre

Produkter gjorda av vete, majs, spelt, kamut,
korn, råg

MJÖLKPRODUKTER &
MJÖLKERSÄTTNING

Mjölkersättning som rismjölk, mandelmjölk,
kokosnötsmjölk, annan nötmjölk, havremjölk,
grädde*, smör*

Mjölk, ost, keso, grädde, smör, glass, fil,
yoghurt, laktosfria mjölkprodukter, sojamjölk

BALJVÄXTER

Alla bönor, ärter och linser

Sojabönor, tofu, tempeh, sojamjölk,
övriga sojaprodukter

M EST
BES P RUTA DE

NÖTTER OCH FRÖN**

Mandlar, cashew, valnötter, sesam, solrosfrön
och pumpafrön; smör gjord av dessa nötter
eller frön

Jordnötter, jordnötssmör

Jordgubbar
Spenat
Grönkål, ruccola
Nektarin
Äpple
Vindruva
Körsbär
Persika
Päron
Paprika & Chilifrukter
Selleri
Tomater

FETTER

Kallpressad olivolja, linfrö-, raps-, valnötsolja,
pumpaolja eller ekologisk kokosolja, smör*

Margarin, härdat fett, majonnäs

DRYCKER

Vatten, örtte, grönt te (måttlig mängd)

Läskedrycker, alkoholhaltiga drycker, kaffe,
svart te, andra koffeinhaltiga drycker

KRYDDOR

Alla kryddor om inget annat rekommenderas.
Använd till exempel: äkta ceylonkanel, kummin,
dill, vitlök, ingefära, karob, oregano, persilja,
rosmarin, dragon, timjan, gurkmeja, vinäger

Choklad, ketchup, senap, relish, chutney,
sojasås, glutamat, barbequesås, andra
smaktillsatser

SÖTNINGMEDEL***

Brun rissirap, rörsockermelass, stevia,
lakritsrot, dadlar, honung

Ät ekologiskt
Det är viktigt att eliminera så mycket
gifter som möjligt för att avlasta kroppen.
I listan nedanför ser du vilka frukter och
grönsaker som är mest, respektive minst
besprutade. Välj alltid ekologiskt för de
mest besprutade grödorna.

MI NST BESP RUTAD E
Avokado
Majs
Ananas
Lök
Papaya
Gröna ärtor
Aubergine
Sparris
Broccoli
Kål
Kiwi
Blomkål

Innan du börjar med detoxprogrammet är det viktigt att börja avlasta kroppen så mycket
det går från allergener och inflammationsframkallande livsmedel. I tabellen nedan hittar
du ett eliminationskostprogram som du kan följa 14 dagar innan detoxen börjar.

Vitt eller brunt raffi nerat socker, lönnsirap, majssirap med hög fruktoshalt, godis,
desserter gjorda med dessa sötningsmedel

* Undviks vid svår allergi ** Undviks om du vet att du inte tål *** Vid detox, minimera intaget av sött
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DETOXPROGRAM
De flesta av oss lever idag med mycket stress, gifter och
ohälsosam kost vilket bäddar för obalanser i mage/tarm
och våra utrensningsorgan. Därför kan det vara bra att
städa kroppen emellanåt och fylla på med näring så att
kroppen får återhämtning. Genom att följa vårt detoxprogram får du hjälp med detta. Dessutom får du en
nystart och inspiration till ett hälsosammare liv!
En detoxkur kan upplevas väldigt olika beroende på vem man är och
vilken kropp man har. En del känner inget speciellt och andra får kraftiga
utrensningsbesvär som huvudvärk, ledvärk, dålig andedräkt, illaluktande
urin/svett/avföring, abstinensbesvär och sug efter socker, koffein med
mera. Förbered dig mentalt på detta och planera din kalender så att du
har lugn och ro och tid till att vila dig lite extra under de kommande två
veckorna om du skulle känna behov av det.
Det är också viktigt att du får till en daglig dos av rörelse. Promenera
minst 60 minuter om dagen och träna lätt så att du svettas och ökar
lymfflödet. Har du tillgång till en bastu är det väldigt bra då svettning
avlägsnar gifter mycket effektivt.
Kan alla göra en detox? De flesta mår bra av att göra en detox en eller
två gånger per år. Men det finns vissa grupper som inte ska göra en detox,
om du t ex är utmattad, gravid, ammar, lider av ätstörningar och andra
kroniska sjukdomar så rekommenderar vi inte att du börjar med en detox.
Kroppen behöver vara i balans både emotionellt och näringsmässigt för
att orka med den extra påfrestningen som en detox kan innebära.

Holistic Sweden AB – Endast för återförsäljare
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KOSTSCHEMA FÖR
14 DAGARS DETOX

EN HJÄLP PÅ VÄGEN
Holistic Inflamino är ett näringstillskott som kan användas som måltidsersättning.
Inflamino är inte bara god utan innehåller även bra näring och ämnen som är
stöttande för mag- och tarmslemhinnan och levern. Dessutom är Holistic Inflamino
en vegansk produkt som är fri från gluten, soja och andra allergener.

Nu är det dags att börja med ditt detoxprogram. I tabellen nedan ser du recept
på frukost, lunch och middag. Recept och inköpslistor finns på sidorna längre
fram i häftet. Om något recept känns komplicerat eller tidskrävande kan du ersätta
det med en smoothie, sallad eller Holistic Inflamino. Lycka till med din detox!

VECKA 1
DAG

1

2

3

4

5

6

7

07:00

5 dl ljummet
vatten (med
citron, äppelcidervinäger
eller örtte)

5 dl ljummet
vatten (med
citron, äppelcidervinäger
eller örtte)

5 dl ljummet
vatten (med
citron, äppelcidervinäger eller
eller örtte)

5 dl ljummet
vatten (med
citron, äppelcidervinäger
eller örtte)

5 dl ljummet
vatten (med
citron, äppelcidervinäger
eller örtte)

5 dl ljummet
vatten (med
citron, äppelcidervinäger
eller örtte)

5 dl ljummet
vatten (med
citron, äppelcidervinäger
eller örtte)

FRUKOST
09.00

Chiapudding
med bär

Grön skön
smoothiebowl

Fruktsallad

Bärsmoothie

Chiapudding
med bär

Grön skön
smoothiebowl

Fruktsallad

LUNCH
12:00

Detoxlunch
med varm
quinoasallad

Grönsaksbiffar
med raw
tzatziki

Orientalisk
grönkålssoppa

Raw pasta
med spenatsås

Varm quinoasallad

Broccolisoppa
med cashew

Raw pasta
med tahinisås

MIDDAG
18:00

Grönsaksbiffar
med raw
tzatziki

Orientalisk
grönkålssoppa

Raw pasta
med spenatsås

Varm
quinoasallad

Broccolisoppa
med cashew

Raw pasta
med tahinisås

Rödbetssoppa

07:00

4-5 dl ljummet
vatten (med
citron, äppelcidervinäger
eller örtte)

4-5 dl ljummet
vatten (med
citron, äppelcidervinäger
eller örtte)

4-5 dl ljummet
vatten (med
citron, äppelcidervinäger
eller örtte)

4-5 dl ljummet
vatten (med
citron, äppelcidervinäger
eller örtte)

4-5 dl ljummet
vatten (med
citron, äppelcidervinäger
eller örtte)

4-5 dl ljummet
vatten (med
citron, äppelcidervinäger
eller örtte)

4-5 dl ljummet
vatten (med
citron, äppelcidervinäger
eller örtte)

FRUKOST
09:00

Blå järnjättesmoothie

Supersmoothie

Supergrön
smoothie

Tropical
breeze

Grön detoxsmoothie
smoothie

Blå järnjättesmoothie

Supersmoothiie

LUNCH
12:00

Rödbetssoppa

Zoodles med
spirulinasås

Mättande sallad

C-vitaminsallad

Raw pasta
med spenatsås

Rödbetssoppa

Sallad med
zucchini- &
dilldressing

MIDDAG
18:00

Zoodles med
spirulinasås

Mättande sallad

C-vitaminsallad

Raw pasta
med spenatsås

Rödbetssoppa

Sallad med
zucchini- och
dilldressing

Thaisallad med
avokado-&
korianderdressing

VECKA 2

TI PS
Blanda 0,5 dl med 2 dl
vatten så får du en näringsrik dryck. Det går även bra
att mixa i bär och/eller
banan i din Inflamino-dryck.

Är du van att t ex äta en rejäl frukost tidigt på morgonen så kan det bli jobbigt de första
dagarna men kroppen vänjer sig förvånansvärt fort så håll ut!

Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
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INKÖPSLISTA
V ECK A 1

V ECK A 2

F RU K T

F RYS VA RO R

4 apelsiner

1 pkt fryst bladspenat

7 valfria frukter
8 bananer
3 citroner
1 pkt valfria bär,
frysta är ok
G RÖ N S A K E R
4 zucchini
1 gurka
4 gula lökar
3 avokado
250 g babyspenat
3 broccoli
7 dl grönkål
En bit ingefära
Vitlök
800 g rödbetor
1 blomkål
1 aubergine
2 potatisar
3 tomater

Chia Ekologisk

2 dl cashewnötter

Chlorellapulver

1 pkt solrosfrön

Prebivitalis Pro® och/eller
Prebivitalis® Ekologisk

1 pkt quinoa
Tahini
K RY D D O R
Grönsaksbuljong utan
socker och glutamat
Chilikrydda
Fänkålsfrön eller timjan
Spiskummin
Korianderpulver
Gurkmeja

1 schalottenlök
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Linfröolja Ekologisk KRAV

7 bananer

2 krukor färsk koriander

9 apelsiner

1 kruka dill

4-5 mango eller ca 1 kg fryst mango

1 dl färsk persilja

1 kiwi

1 kruka basilika

1 äpple

2 röda chilifrukter

1 granatäpple
1 lime

F RYS VA RO R

3 citroner

560 g frysta svenska blåbär

G RÖ N S A K E R

F RÖ E R O C H N ÖT T E R

2 dl grönkål

1 dl naturella cashewnötter

1 påse babyspenat

Kokosflingor

8-9 avokado

Mandelsmör

1 gurka

Lite nötter/frön, kan uteslutas

1 msk färsk ingefära

Himalayasalt eller oraffinerat atlantsalt

2-3 zucchini
150 g broccoli

Ceylonkanel (kan uteslutas)

2 påsar mixade gröna blad

Äkta vaniljpulver (kan uteslutas)

0,5 blomkålshuvud

ÖVRIGT

1 rödlök

Kokosolja Ekologisk

K RY D D O R

3 vitlöksklyftor

1 dl färsk persilja

2 dl dill

Inflamino

F RU K T

Svartpeppar

1 purjolök

6 morötter

P RO D U K T E R F R Å N H O L I S T I C

F RÖ E R O C H N ÖT T E R

Mynta

Färsk oregano

(kan uteslutas)

8 körsbärstomater
2 paprikor varav en röd paprika
2 tomater
100 g sockerärtor

1 ägg

1 rödlök

Potatismjöl

100 g vitkål

ÖV R I G T
Honung
Äppelcidervinäger (opastöriserad
och ofiltrerad)
Sesamolja
Belugalinser
P RO D U K T E R F R Å N H O L I S T I C
Holistic Spirulinapulver Ekologisk
Holistic Ärtprotein Ekologisk
Holistic Vetegräs Ekologisk

Olivolja
2 pkt kokosmjölk
Växtbaserad mjölk ej soja

21

RECEPT FRUKOST

GRÖN SKÖN SMOOTHIEBOWL

FRUKTSALLAD

1 PORT

1 PORT

1 apelsin
2 bananer
1 msk Holistic Chia
70 g spenat
1 tsk Holistic Chlorella
Eventuellt växtbaserad mjölk
1 msk Holistic Prebivitalis® Pro
eller Prebivitalis® Ekologisk

Skär valfri frukt i lagom stora bitar och
blanda i en skål. Det kan till exempel
vara en mango (eller lite fryst mango
som har tinat), en grapefrukt, ett äpple
och en banan.

Mixa, fyll på med vätska för att få
lagom konsistens. Häll upp i en skål.
Toppa med valfria tillbehör till exempel:
pumpafrön, hampafrön, färska bär
eller kokos. Ät direkt!

Ät tills du blir mätt. Blanda gärna i en
matsked Holistic Prebivitalis® Ekologisk
så blir det extra gott och nyttigt.

BLÅ JÄRNJÄTTE-SMOOTHIE
1 PORT

F RUKOST
Drick ljummet vatten det första du gör på morgonen för att
skölja igenom systemet.
Genom att vänta med frukosten
några timmar får du ett längre
fastefönster vilket är bra för
mage/tarm som då får chans
till återhämtning. När det väl är
dags för frukost är din kropp
extra redo att ta emot all näring
från frukter, bär och grönsaker.
Dessutom håller du dig mätt
fram till lunch om du äter en
senare frukost.
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2 dl fryst blåbär
1 st avocado
1 banan
2 nävar spenat
2 dl färskpressad apelsinjuice
1 tsk Holistic Spirulina- eller
Chlorellapulver Ekologisk
1 msk Holistic Prebivitalis® Pro eller
Prebivitalis® Ekologisk
Mixa allt till en slät konsistens.
Drick långsamt och ”tugga” smoothien
för att hjälpa matsmältningen.
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CHIAPUDDING
1 PORT

3 msk Holistic Chia Ekologisk
1,5 dl kokosmjölk
Kanel (Ceylon) eller äkta vaniljpulver (kan uteslutas)
Valfria bär samt eventuellt nötter.
Blanda chiafrön, kokosmjölk och
kanel eller vaniljpulver i en skål.
Låt stå i minst 10 min (men kan
även lämnas i kylskåp i flera
timmar till exempel över natt).
Rör om och tillsätt bär och eventuellt nötter.

TROPICAL BREEZE
SMOOTHIE

GRÖN DETOX-SMOOTHIE

1 PORT

1 kruka färsk koriander

2 nävar bladgrönt

1 dl grönkål

2 dl fryst mango

1 dl gurka

1 äpple

1 dl mango (fryst går bra)

0,5 avocado

1 msk färsk ingefära

3 dl vatten

1 avocado

1 msk citronjuice

1 msk Holistic Prebivitalis® Pro eller
Prebivitalis® Ekologisk

1 PORT

2 msk kokosflingor
1 msk Holistic Kokosolja Ekologisk
0,5 tsk Spirulinapulver Ekologisk
1 msk Holistic Prebivitalis® Pro eller
Prebivitalis® Ekologisk

BÄRSMOOTHIE

Mixa slät och tillsätt vatten till önskad
konsistens. Drick långsamt och ”tugga”
smoothien för att hjälpa
matsmältningen.

Mixa alla ingredienser till en slät konsistens. Drick långsamt och ”tugga”
smoothien för att hjälpa matsmältningen.

1 PORT

3 dl växtbaserad mjölk (utan tillsatt socker, ej soja) eller vatten
2 bananer
1 dl valfria bär (fryst går bra)
0,5 dl Holistic Inflamino
Mixa och tillsätt eventuellt mer
vätska. Drick långsamt och
”tugga” smoothien för att hjälpa
matsmältningen.

SUPERGRÖN SMOOTHIE
1 PORT

SUPERSMOOTHIE

1 banan

1 PORT

1 mango (fryst går bra)

Saften av 2 apelsiner

1 kiwi

2 bananer

3 dl vatten

2 dl svenska blåbär (fryst går bra)

1 näve färsk spenat
1 skopa Holistic Ärtprotein Ekologisk
1-2 tsk Holistic Vetegräs Ekologisk
Saften av 1 citron
1 msk Holistic Prebivitalis Pro eller
Prebivitalis® Ekologisk
®

Mixa alla ingredienser till en slät
smoothie. Drick långsamt och ”tugga”
smoothien för att hjälpa matsmältningen.

Holistic Sweden AB – Endast för återförsäljare

1 tsk Holistic Chlorellapulver
0,5 magno eller lite fryst magno
(kan uteslutas)
1 msk Holistic Prebivitalis® Pro
eller Prebivitalis® Ekologisk
Mixa slät. Drick långsamt och ”tugga”
smoothien för att hjälpa mat-
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RECEPT
LUNCH OCH MIDDAG

VARM QUINOASALLAD
2 PORT

CIRKA 7 BIFFAR

1 dl quinoa (okokt)
1 dl haricots verts skurna i små bitar
1 broccolibukett
1 dl finhackad grönkål
1 rödbeta hackad i små bitar
10 cm finhackad purjolök
1 msk Holistic Kokosolja ekologisk
0,5 tsk himalayasalt

1 schalottenlök
1 ägg
1 tsk potatismjöl
0,5 tsk himalayasalt
1 msk hackad färsk oregano

Skölj quinoan i hett vatten för att få bort
bitterämnen. Koka den sedan i 3 dl vatten på medelvärme i 15-20 minuter.
Under tiden kan du göra dressingen.

1 msk Holistic Kokosolja Ekologisk

2 msk Holistic Linfröolja Ekologisk KRAV
1 dl finhackad persilja
1 dl cashewnötter
Pressa saften ur apelsinen och mixa ihop
apelsinsaft, linfröolja, finhackad persilja
och cashewnötter. Ställ åt sidan så länge.

Holistic Sweden AB – Endast för återförsäljare

1 morot

1 krm svartpeppar

1 apelsin (saften)

Dags att fylla på med näring och fibrer!
Ät gärna grönsaker och protein från
fröer, nötter och baljväxter till lunch
och middag så håller du dig mätt länge.
Dessutom får du i dig massor av fibrer
till dina nyttiga tarmbakterier. Fibrerna
hjälper också till att föra ut gifter ur
kroppen och motverkar förstoppning.
Glöm inte att dricka mycket vatten,
minst 2 liter/dag mellan måltiderna.

200 g rå rödbeta

0,5 tsk svartpeppar

Dressing

LUN CH

GRÖNSAKSBIFFAR MED
RAW TZATZIKI

Värm kokosoljan försiktigt i en stekpanna
tillsammans med purjolöken och låt den
mjukna något. Lägg sedan ner haricots
verts, broccoli, grönkål och rödbeta.

Lite spiskummin (kan uteslutas)

Raw tzatziki
Blötlägg 2,5 dl solrosfrön i åtta timmar.
Mixa fröna i en matberedare med saften
från ½ citron, 1 msk vatten, 1 nypa salt,
2 små gula lökar och en bit gurka.
Skala och riv rödbeta, morot och schlottenlök fint. Lägg de rivna grönsakerna i en
skål och häll i ägg, potatismjöl och kryddor. Rör ihop till en smet och forma till
biffar. Stek i kokosolja på medelvärme i
ca 3 minuter på varje sida eller tills de är
genomstekta. Servera med sallad och
raw tzatziki.

Blanda ihop allt och låt grönsakerna blir
varma i några minuter. Vänd ner den
kokta quinoan, salt och peppar och
blanda ihop den med grönsakerna.
Häll över dressingen och blanda allt
försiktigt.
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RAW PASTA MED SPENATSÅS
2 PORT

ORIENTALISK GRÖNKÅLSSOPPA
2 PORT

3 avokado
saften av 0,5-1 citron (efter smak)

2 msk Holistic Kokosolja Ekologisk

1/3 rå gul lök

1 dl kokosmjölk

0,5 paket (ca 250 g) fryst ekologisk bladspenat (ej hackad)

5 dl grönkål
0,5 blomkål

Örtsalt och svartpeppar efter smak

0,5 aubergine

1-2 rå zucchini

2 potatisar

Gör zoodles (zucchininudlar) med en
spiralizer. Har du ingen spiralizer kan du
hyvla zucchinin med osthyvel och sen
skära skivorna till tagliatelle-liknande
zoodles.

2 morötter
1 tsk spiskummin
1 tsk koriander
1 tsk ingefära
1 vitlöksklyfta
1 tsk mynta
1 tsk gurkmeja
1 krm chili
Vatten och salt
Fräs grönsaker och kryddor i en panna
med kokosolja. Späd med vatten och koka
under lock i 15 minuter. Mixa soppan slät
och späd med kokosmjölk. Smaka av med
salt. Koka några minuter till på spisen så får
du en underbart len och krämig soppa.

Tina upp spenat i en kastrull bara som
den är, rör om då och då. Mixa avokado,
citronsaft, örtsalt, gul lök och lite vatten
med en stavmixer till en slät sås.
Ta kastrullen från plattan och häll i såsen
till kastrullen med tinad spenat, rör om.
Smaka av med citronsaft, örtsalt och
svartpeppar. Blanda zoodles med spenatsåsen i en djup tallrik och njut!

1 vitlöksklyfta, finhackad
1 msk mandelsmör

CA 2 PORT

SALLAD MED ZUCCHINI- &
DILLDRESSING

3 tomater

CA 2 PORT

5 dl babyspenat

Dilldressing
0,5 zucchini
1 kruka dill (fryst går också bra)
1 vitlöksklyfta
1 tsk honung
2 msk kallpressad olivolja
0,5 avokado
2 msk äppelcidervinäger
Mixa allt med en stavmixer till en slät sås.
Holistic Sweden AB – Endast för återförsäljare

2 PORT

2 msk tahini

RAW PASTA MED TAHINISÅS

Gör en valfri sallad på t ex avokado, gurka,
tomat, paprika, stjälkselleri, broccoli/blomkål och salladsmix.

ZOODLES MED SPIRULINASÅS

6 msk tahini
1,5 dl dill
1 apelsin, saften
1-2 zucchini, beroende på hur hungrig du är
Gör zoodles (zucchininudlar) med en spiralizer. Har du ingen spiralizer kan du hyvla zucchinin med osthyvel och sen skära
skivorna till tagliatelle-liknande zoodles.
Mixa tomater, tahini, babyspenat, dill och
apelsin till en slät sås. Blanda zoodles
med såsen och servera i en djup tallrik.

Cirka 0,5 dl olivolja, addera mer vid behov
Juice av 0,5 citron
En näve persilja, finhackad
En näve basilika, finhackad
1 tsk Holistic Spirulinapulver
Salt och peppar
1-2 zucchini
En näve ruccola
Två nävar rostade nötter och frön,
kan uteslutas.
Rör ihop tahini, vitlök, mandelsmör, olivolja, citronjuice, persilja, basilika, spirulina, salt och peppar till en sås.
Rosta nötter och frön i en stekpanna.
Gör zoodles (zucchininudlar) med en
spiralizer. Har du ingen spiralizer kan du
hyvla zucchinin med osthyvel och sen
skära skivorna till tagliatelle-liknande
zoodles. Blanda zoodles, ruccola, nötter
och frön. Servera med spirulinasåsen.
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MÄTTANDE SALLAD

C-VITAMINSALLAD

2 PORT

2 PORT

1 dl belugalinser

Mixa, matcha, lägg till och ta bort råvaror
som du själv behagar. Förslag på ingredienser ser du nedan. Toppa salladen med
persilja, valfria nötter och apelsindressing. En riktig C-vitaminboost!

2 avokado
150 gram fryst eller färsk broccoli
0,5 gurka
1 påse mixade gröna blad
Cirka 8 Körsbärstomater
Dressing på olivolja, äppelcidervinäger/citronsaft och örtsalt
Koka belugalinserna enligt anvisning på förpackningen, låt svalna.
Om du har fryst broccoli får du
koka upp den i en kastrull. Har du
färsk broccoli kan du skära upp
den i mindre bitar och ha den rå i
salladen. Hacka avokadon, gurkan
och tomaterna och blanda dem i
skålen tillsammans med gröna blad
och broccoli. Blanda även i belugalinserna i salladen och häll över
dressingen.
Tips! Om du vill ha halva som matlåda dagen efter så ha dressingen
bredvid, då håller sig salladen
fräschare.

Salladen bör ätas färsk och rå då kokning
och stekning förstör C-vitaminet. Behöver du hjälpa matsmältningen på traven
kan du ångkoka till exempel broccoli,
blomkål och brysselkål lätt.
Broccoli
Blomkål
Röd och grön paprika
Grönkål
Brysselkål
Spenat/ruccola
Persilja
Papaya/mango
Granatäpple
Apelsindressing
1 dl färskpressad apelsinsaft och rivet
apelsinskal av 1/2-1 apelsin
1/2 dl olivolja
1/2 röd chilifrukt finhackad
1 krm salt
Svartpeppar

RÖDBETSSOPPA
2 PORT

4 rödbetor
2 morötter
3 msk olivolja
0,5 röd lök
1 liter buljong (utan socker och
glutamat)
1 tsk fänkålsfrön (eller timjan)
2 vitlöksklyftor
2 msk hackad dill
Himalayasalt, svartpeppar
Värm ugnen till 200°. Skala och skär
morot och rödbeta i bitar, häll över
cirka 2 msk olivolja samt fänkålsfrön
och rosta i ugnen i cirka 25 minuter,
tills rotfrukterna är helt mjuka.
Skala och hacka löken grovt. Hetta
upp 1 msk olivolja i en kastrull. Tillsätt den hackade löken och stek
tills den är genomskinlig. Tillsätt de
rostade rotfrukterna och buljongen och låt puttra under lock 8–10
minuter. Mixa soppan slät med en
stavmixer. Blanda i hackad dill och
smaka av med salt och färskt mald
svartpeppar.
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De råd som ges i det här protokollet är inte tänkta som
ersättning för sjukvård eller läkarundersökning utan ska
ses som en informationskälla för en friskare livsstil och
som ett komplement till råden från sjukvården.
Kontakta alltid läkare vid ovanliga symtom eller besvär.

Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.

Holistic Sweden AB, holistic.se
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