
Hälsa

S
ocker, salt, alkohol, kaffe, ci-
garetter, huvudvärkstablet-
ter – allt onyttigt du stop-
par i dig lämnar rester som 

stannar kvar i kroppen. Att detoxa 
är helt enkelt ett sätt att rensa din 
kropp på dessa gifter.

– Kroppen förlorar energi när 
den måste bryta igenom all slagg 
du har i dig. Om du detoxar får du 
ett bättre flöde och kan använda 

din energi mer effektivt. Du blir 
mycket piggare, säger Ulrika 

Davidsson, som driver The 
Diet Shop.

Att detoxa är nyt-
tigt för alla – Ulri-

ka rekommen-
derar att 

man gör 
det tre 

gånger om året – och det är ett perfekt 
sätt att sparka i gång en GI-bantning.

– Jag vet att många kämpar på jätte-
duktigt med GI men att de ändå går ned 
väldigt långsamt. Min erfarenhet säger 
att alla når ett bättre resultat om de bör-
jar med en utrensning.

Alla kroppar reagerar på detox men det 
är individuellt hur mycket. Trötthet, hu-
vudvärk och ledvärk är vanligt. Men be-
löningen kommer.

– Under dag 4 eller 5 brukar det släp-
pa och då mår man jättebra. Då får man 
en rejäl skjuts med energi och många sä-
ger att de känner en mycket skön harmo-
ni i kroppen.

Även om detox i första hand inte är nå-
got bantningsprogram går de flesta ned 
i vikt, normalt cirka 1–2 kilo på en vecka 
–en bra start på GI-hösten det också. 

Tänker du GI-banta i höst? Gör det lättare för dig  
själv genom att först rensa kroppen på gifter och  
slagg: detoxa.

— Detox får alla att lyckas bättre med bantningen,  
säger GI-experten Ulrika Davidsson.

Ge kroppen  
en nystart  
med detox!

Frukost: Det går bra att äta 
samma frukost varje dag om 
man har en favorit! Börja alltid 
dagen med varmt citronvatten 
(1 dl varmt vatten + saft 
från 1/2 citron) som sätter 
fart på din utrensning. Drick 
örtte, grönt, vitt eller rött te som 
dryck. Välj mellan 1 dl turkisk 
eller grekisk yoghurt (10%) 
eller naturell so-
jayoghurt, 
2 dl blan-
dade 
bär eller 
färsk 
frukt 
skuren i 
tärningar, 
toppa med lite 
naturella nötter och frön eller 
fruktjuice (se recept nedan) och 
1 avokado och en näve natu-
rella nötter.

Mellanmål (Två varje dag):
✽ Färskpressad juice (se re-

cept på nästa uppslag)
✽ Färskpressad juice 

från butik (typ 
Brämhults)
✽100 g nötter 
eller frön
✽ 1 avokado

✽ Färska frukter 
eller bär

Luncher och middagar: Det går 
bra att göra en dubbel sats när 
du lagar middag och använda 
som lunchlåda dagen efter! 
Om man inte hinner förbereda 
en lunch kan man gå till Ica och 
köpa en påse blandad sallad, 
rivna morötter, alfa-alfa-groddar 
och smula över lite fetaost.

DAG 1
Lunch: Energisallad (se recept 
på nästa uppslag).

Middag: Rödbetor med chev-
reost: Skiva 3 rödbetor tunt 
och lägg på en ugnsplåt. Stänk 
lite olivolja över och fördela 50 
g getost över. Ringla lite ho-
nung över getosten och strö 
på torkad eller färsk rosmarin. 
Ugnsbaka i 200 grader i ca 20 
minuter. Servera med ruccola-
sallad och rostade pinjenötter.

Dag 2
Lunch: Ugnsbakade linser 
med fetaost: Lägg 1 dl kokta 
svarta linser i en ugnsfast form, 
toppa med 0,5 dl fryst spenat, 
0,5 dl skivad purjolök, 0,5 dl 
finhackad röd paprika. Pressa 
lite vitlök och citronsaft över 
och toppa med 100 g fetaost. 
Sätt in i ugnen på 200 grader i 
25 min. Strö på lite pumpafrön 
innan servering.
Middag: Varm råkost med alger 
och sesamfrön (se recept på 
nästa uppslag).

Dag 3
Lunch: Vit- och rödkålssallad 
med tahinidressing: Strimla 
vitkål och rödkål tunt och riv en 
morot grovt. Strö på hackad 
bladpersilja och dressing gjord 
på 2 tsk tahini, 3 tsk citronjuice, 
2 msk vatten 
och lite pres-
sad vitlök. 
Blanda 
salladen 
med 
färska 
tomater 
och 1dl 
kokta  
kikärtor.
Middag:  
Auberginerullar med halloumi-
ost och tomatsås (se 
recept på nästa uppslag).

Så gör du –  
dag för dag

Klipp ur och spar!  ✁

✽ En detox bör pågå 
7 till 14 dagar. Söndag 

ger dig ett program för 7 dagar 
– vill du fortsätta är det bara att 
börja om från dag 1.

✽ Planera din detox, gör det 
inte samtidigt som du har det 

väldigt stressigt på jobbet eller ska 
fira din 40-årsdag i dagarna tre.

✽ Ta det lugnt med träningen de 
första fyra dagarna.

✽ Detox är inte lämpligt om du 
har någon hjärt-kärlsjukdom eller är 
gravid.

Viktigt att tänka på

Schema för resten av veckan  S

Anna, 37,  
blev pigg & 
fräsch med  

detox
Läs mer på  

nästa uppslag.

Text: Anna Andersson
Foto: Per Björn

Ny eNergi. 
Anna  fick en 
energikick av 
att detoxa — och 
gick dessutom 
ner 2,7 kg på 
kuppen. 

Chatta
med Ulrika Davidsson på  
onsdag 5 september kl 11.00. 
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Inget kaffe, inget kött, ingen 
fisk. Att detoxa kan verka 
tufft men belöningen är rik-
lig: du blir piggare, fräscha-
re och lättare.

— Det var inte ens sär-
skilt jobbigt. Jag 
kommer absolut 
att göra det 
igen, säger 
Anna Arne-
falk, som 
har detox-
at under 
tio dagar.

Anna Ar-
nefalk, 37, 
kände sig trött, 
seg och svullen. 
Det var inte gå 
ned i vikt hon ville 
i första hand – hon vil-
le bli pigg och känna sig 
fräsch.

När hon så i somras 
läste en artikel om detox, med 
ett 10-dagarsprogram skapat av 
GI-experten Ulrika Davidsson, 
kände hon att det var något för 
henne.

– Jag har testat att fasta tidigare 
men detta verkade enklare.

Fick ont i huvudet
Anna påbörjade sin detox 

under sina sista semesterdagar 
och starten blev tuff. Redan den 
första dagen började hon må då-
ligt, fick ont i huvudet, en märk-
lig värk i delar av käken och blev 
fruktansvärt trött.

– Jag försökte gå ut och gå 
första kvällen men jag orkade 

knappt lyfta benen, trots att jag 
faktiskt brukar röra en del på 
mig. Jag fick gå och lägga mig 
klockan åtta på kvällen.

Dag 2 började bättre men på 
kvällen kom mattheten och 

huvudvärken tillba-
ka. Hon var be-

redd på att må 
dåligt yt-

terligare 
några da-
gar men 
på kväl-
len dag 
3 vände 

det:
– Det var 

så tydligt! Jag 
fick värsta en-

ergikicken och 
tog genast tag i saker, 

röjde upp i någon röra 
vi hade liggande.

Fick ny energi
Sen mådde hon bara bättre 

och bättre, fick massor med en-
ergi och kände sig just pigg och 
fräsch. När den här intervjun 
görs har det gått en vecka sedan 
Anna avslutade sin detox och 
effekten sitter ännu i – hon mår 
toppen. Under kuren gick hon 
dessutom ned 2,7 kilo. 

Trots de tunga dagarna i bör-
jan tycker hon inte att det var 
jobbigt att detoxa.

– Faktiskt inte. Jag saknade inte 
ens kaffet, som jag annars druckit 
en hel del under sommaren. Det 
handlar bara om att verkligen be-
stämma sig.  

✽  Ha framförhållning, se till 
att handla hem och ha tid att 
laga maten.

✽  Börja gärna en fredag 
eftersom det kan vara tungt de 
första dagarna.

✽  Undvik att bli bortbjuden 
eftersom det är så mycket du 

inte kan äta – men du kan lätt 
bjuda andra på den mat du 
äter.

✽  Slarva inte med mellanmå-
len. Utan dem mår du sämre.

✽  Sov mycket! Anna avstod 
från tv under sin detoxkur, för 
att komma i säng i vettig tid.

Dag 4
Lunch: Bönsallad med wokade 
grönsaker: Koka torkade bönor 
enligt förpackningen. Woka 
broccolibuketter, gul och grön 
squash och brysselkål i olja. 
Blanda med bönorna och lägg 
upp på en tallrik. Häll på dres-
sing gjord på 2 msk äppeljuice 
och 2 tsk senap och toppa 
med hackad bladpersilja och 
50 g valnötter.
Middag: Rostad fänkålssallad 
med ärtpesto: Rosta fänkåls-

stavar och röd paprika med 
olivolja i 250 grader i 

ugnen i ca 15 
min. Blanda 
grönsakerna 

med 1 dl kokt 
quinoa och 

pressa lite citron över. Servera 
med en klick ärtpesto (se re-
cept här intill).

Dag 5
Lunch: Detoxsoppa: Hacka en 
knippe bladselleri, en knippe 
bladpersilja och 1 gul lök. Tärna 
1 potatis. Koka upp 8 dl vatten 
i en kastrull tillsammans med 
grönsakerna och 0,5 dl sol-
rosfrön. Koka i 25 minuter och 
mixa soppan. Tillsätt en burk 
bönor (valfri sort), 2 msk soja-
grädde och svartpeppar. Låt 
koka ihop någon minut. (Räcker 
till 4 portioner.)
Middag: Saffransgrönsaker 
med rött råris: Strimla fänkål, 

aubergine, gul lök, röd och gul 
paprika och stek i olivolja. Strö 
på lite saffran och häll i lite vat-
ten. Låt koka i 5 mi-
nuter. Servera med 
kokt rött råris.

Dag 6
Lunch: Tomat och 
avokadosallad med 
ärtpesto: Blanda sallad, tomat, 
skivad avokado, färska basili-
kablad och toppa med en klick 
ärtpesto (se recept här intill). 
Strö valfria nötter över salladen.
Middag: Rostade rotfrukter 
med stekt halloumiost: Skiva 
rödbeta, morot, palsternacka 
och sellerirot och fördela på en 
ugnsplåt. Häll lite olivolja över 
och strö på torkad oregano, 
timjan och lite svarta oliver. 
Rosta i ugnen, 200 grader i 20 
minuter. Servera med stekta 
halloumiskivor och färsk timjan.

Dag 7
Lunch: Italiensk quinoasallad: 
Blanda kokt quinoa med några 
hackade soltorkade tomater, 
skivade färska tomater, rödlök, 
röd paprika, sallad och svarta 
oliver. Toppa med färsk basilika 
och ringla över god olivolja. 
Garnera med pinjenötter.
Middag: Råkost med guacamo-
le (se recept här intill) Skär upp 
morötter, blomkål, rädisor, pap-
rika, gurka, selleri och dippa i 
guacamole.

Viktigt att dricka mycket!

Anna, 37, provade detox:  

Jag fick värsta energikicken!
2 dl blandad sallad
1 blodgrapefrukt
5 broccolibuketter
1 dl spetskål
Olivolja
Rödvinsvinäger
Färsk mynta, vattenkrasse och 
pumpafrön

Strimla spetskålen. Blanda alla sal-
ladssorter med spetskålen i en skål. 
Häll på lite olivolja och vinäger och 
blanda ordentligt. Koka broccolin i 
vatten ett par minuter. Häll av och 
blanda ner i salladen. Skär ut fileér 
av grapefrukten med hjälp av en 
vass kniv. Blanda ner i salladen och 
toppa med vattenkrasse, mynta och 
pumpafrön.

Energisallad 

Enkelt och gott! Aramealger och 
tamarisoja går att beställa på 
www.dietshop.se. Om man vill ha 
ett tillbehör så är tofu ett alternativ.

1 morot
1 kålrabbi
1 stjälk vårlök
1 dl blötlagda aramealger 
Lite riven färsk ingefära och vitlök
Sesamolja
1 msk tamarisoja
1 msk sesamfrön

Lägg algerna i blöt i ca 20 minu-
ter. Skala och skär moroten och 
kålrabbin i stavar. Strimla vårlöken. 
Skala och riv vitlök och ingefära 
fint. Hetta upp en stekpanna med 
lite sesamolja. Lägg i ingefära, 
vitlök och tamarisoja. Tillsätt grön-
sakerna och stek på medelvärme i 
några minuter. Ta upp algerna från 
vattnet och krama ur vätskan. Lägg 
i stekpannan och låt steka någon 
minut. Strö på sesamfrön och ser-
vera genast.

Jättegoda rullar som går att variera 
med feta eller chévreost.

1 liten aubergine
Svartpeppar
Olivolja
4 skivor halloumiost 
4 st soltorkade tomater i olivolja
0,5 dl hackad färsk basilika

Tomatsås:
0,5 gul lök
1 liten vitlöksklyfta
0,5 msk balsamvinäger 
0,5 burk hela tomater
Svartpeppar

Sätt ugnen på 225 grader. Skiva 
aubergine i 0,5 cm tunna skivor. 
Hetta upp en grillpanna med 

olivolja. Stek aubergineskivorna i 
någon minut på varje sida så att de 
blir mjuka. Strö på lite svartpeppar. 
Lägg upp på ett fat. Skär hallou-
miosten i bitar och lägg en bit på 
varje aubergineskiva. Lägg på en 
soltorkad tomat och några basili-
kablad och rulla ihop. Lägg det i en 
smord ugnsfast form. 
Skala och hacka lök och vitlök fint. 
Hetta upp en kastrull med olivolja. 
Bryn lök och vitlök i några minuter. 
Tillsätt balsamvinäger och rör om. 
Blanda ner hela tomater och låt ko-
ka i ca 10 minuter. Smaka av med 
peppar. Strö på lite hackad färsk 
basilika över tomatsåsen. Häll 
tomatsåsen över auberginerullarna 
och strö på 50 g fetaost. Gratinera 
i ugnen i ca 15 minuter.

Ärtpesto
2 dl frysta gröna ärter
1 dl hasselnötter
0,5 dl olivolja
1 liten vitlöksklyfta
1 dl hackad basilika eller 
mynta
Citronsaft
Peppar

Koka 
ärterna 
hastigt 
och lägg i 
en mixer. Rosta nötterna 
i en torr panna och gnid av 
skalet i en handduk. Grovkör 
alla ingredienser till peston i 
mixer. Smaka av med citron-
saft och peppar.

Annas 5 bästa råd
�   Processad och 

raffinerad mat 
�  Hydrogenerade 

vegetabiliska 
oljor

� Alkohol

�  Kaffe & svart te
�  Mjölkprodukter
�  Kött
�  Kyckling
�  Ägg
�  Mjöl 

�  Fisk
�  Skaldjur
�  Salt
�  Socker
�  Huvudvärks-

tabletter

Anna kände sig  
pigg av detoxen.

Drick ordentligt när du gör en detox 
men håll dig till vatten, färskpressade 
juicer och örttéer. Du behöver 2 liter 
vatten om dagen för att få bästa effekt 
och för att du ska må bra. 
Du kan pressa lite citron-
saft i vattnet om du vill.

Det här ska du undvika!

Drick minst  
2 liter om dagen.

Varm råkost med alger och sesam

Auberginerullar med halloumiost

Färskpressad 
fruktjuice
450 g vattenmelon
4 färska myntablad

eller: 
200 g färsk ananas
1 blodgrapefrukt

Kör i mixer och häll upp i ett glas. 
Servera genast.

Guacamole
2 mogna avokadofrukter 
1 finhackad vitlöksklyfta
1 liten finhackad gul lök 
1 finhackad tomat
1 msk citronsaft 
svartpeppar
Ev lite hackad röd chili

Ta bort kärnan och mosa frukt-
köttet. Rör i finhackad vitlök, 
lök, tomat och 
citronsaft. 
Smaka 
av med 
citron och 
peppar. 
Tillsätt 
eventuellt 
lite hackad 
röd chili.

Detoxprogrammet kommer från www.dietshop.se

eNergisallad. Alla recepten är beräknade för en person.


