
DETOXFAS 
Dag för Dag      

Allmänna råd: 

• Drick minst 3 liter vatten per dag utöver vätskan i maten. Rumstempererat utan kolsyra! 

• Håll tiderna, det får inte gå långt mellan måltiderna 

• Blir du hungrig kan du ta örtte med lite kokosfett smält däri 

• Drick maskroste helst 2 koppar per dag, gärna mer. 

• Hör med din doktor om du är orolig för hur detta kan påverka din ev sjukdomsbild 

  DAG 1 
 

#1: Vid uppvaknande: SOL-shot ca 2 cl. (kan förberedas några dagar 

innan om man vill) 

• 7 dl vatten 

• 200 gram färsk riven ingefära 

• 60 gram riven gurkmeja eller pulver 

• 3 citroner, saften av dem 

• 2 msk svensk naturlig honung 

Gör så här: Koka upp vatten med riven ingefära och gurkmeja. Låt småputtra i ca 10 min. 

Medan det svalnar:, rör i honung, citronsaft. Häll upp på glasflaska när det svalnat och ställ in 

i kylen. Håller ca 3 veckor. 

 

#2 Frukost: ”Pina Colada smoothie” 

Mixa: ½ gurka, ½ avocado, 2 nävar grönkål, ½ äppel, 1 msk citronsaft, 1 dl ananas el mango, 

1/2 dl mandelmjölk, 1 dl vatten, 1 skopa proteinpulver (så rent som möjligt, utan onödiga 

tillsatser. Rek Better You) Använd vanlig mixer, det kan bli lite små bitar i men det gör inget. 

Annars använder du en råsaftcentrifug. 

 

#3 efter 2 timmar: Mellanmål 

½ kokt ägg + en liten morot. Maskroste med ½ msk kokosfett (avgiftande) 

 

 



 

 

#4 efter 2 timmar: Lunch ”Grekisk dröm smoothie” 

½ avocado, 2 nävar spenat, ½ grönt äppel, 1 dl osötad mandelmjölk helst eko, 1 skopa 

proteinpulver. Mixa allt och drick! 

#5 efter 2 timmar: mellanmål  

maskroste eller pepparmintste med ½ msk kokosfett. ½ ägg och en bit gurka. 

 

#6 efter 2-3 timmar: Middag ”Proteinberry bliss” 

• 1 dl kokosgrädde 

• 1 äggula 

• 1 dl vatten 

• ¼ dl blåbär 

• 2 nävar spenat 

• 1 skopa proteinpulver 

• 1 msk chiafrön 

Mixa allt och drick. Blir det för tjockt kan du ha i lite mer vatten. 

 

 

#7 innan läggdags 

1 kopp maskros eller mariatistel te m 1 msk kokosfett däri. Det är viktigt att du får i dig lite 

fett innan du lägger dig då vi inte vill att du ska få ett blodsockerfall under natten. Detoxfasen 

kan vara lite utmanande för proteintypen som egentligen behöver mer riktigt protein för att 

få en riktigt bra balans men då det rör sig om så få dagar överväger nyttan med detoxfasen 

de negativa konsekvenserna. 

 

DAG 2 

#1 Vid uppvaknande: SOL-shot ca 2-3 cl. 1 kopp maskroste eller 

DETOX-te. 

 

 



#2: max 1 timme efter uppstigande: Frukost: ”Coconut dream” 

• 2 dl Kokosmjölk (eller mandelmjölk) 

• 1 dl blåbär eller hallon 

• 2 nävar spenat 

• ½ dl hackad färsk persilja 

• ½ dl myntablad 

• 2 msk chiafrön 

• 1-2 skopor proteinpulver 

• 1 msk kokosfett 

Mixa allt och drick!  

 

 

#3: Efter ca 2 timmar: Mellanmål 

1 hårdkokt ägg och 1/2 avocado 

#4: Efter ytterligare ca 2 timmar: Lunch ”Chokladdröm” 

• 1-2 msk oprocessat rått kakaopulver 

• 1 liten banan 

• 2 msk hampafrön 

• 1 skopa proteinpulver 

• 1,5 dl kokosmjölk 

• 1 msk kokosfett 

• Lite isbitar 

Mixa allt i mixern och njut! 

#5: Efter ca 2 timmar: Mellanmål 

2,5 dl osockrad mandelmjölk eller kokosmjölk och 2 skopor proteinpulver som blandas däri. 

 

#6 Efter 2-3 timmar: Middag ”KOKOSKÅL” 

• 1 msk kokosolja 

• 2 nävar grönkål el spenat 

• 2 dl färdigkokt quinoa 

• 2 tsk äppelcidervinäger 

• ½ tsk kummin 

• Svartpeppar, sea salt 

Sautera (stek på svag värme) allt i en panna el kastrull tills kålen/spenaten börjar skrynkla sig. 

Servera på tallrik och strössla svartpeppar och ev seasalt på efter smak. 



#7: Innan sängdax: Pepparmintste eller örtte med lite kokosolja i 

 

DAG 3 
 

#1 Vid uppvaknande: Solshot 

 

#2: Frukost ”Bärdröm” 

• 2 nävar grönkål 

• 1 dl blåbär 

• 2 dl vatten 

• ½ dl färsk persilja 

• 1 msk chiafrön 

• 1 msk kokosfett 

• 1-2 msk proteinpulver 

Mixa allt och njut! Tillsätt ev mer vatten om det behövs. 

 

#3 Efter ca 2 tim: Mellanmål ½ banan, pepparmintste med kokosfett 

 

#4 Efter 2-3 timmar: Lunch ”Mangobliss” 

• 1 dl papaya eller mango 

• 1 näve grönkål 

• 1 msk kokosfett 

• 1 dl färdigkokt quinoa 

• 1/2 dl kokosmjölk på burk 

 

Stek allt på svag värme tills kålen börjar skrynkla sig. Häll på kokosmjölken och låt den 

bli varm tillsammans med det andra. Häll upp på tallrik och toppa med 

papaya/mango och svartpeppar efter smak. 

 

 

 

 

#5 Efter ca 2 tim: mellanmål: ½ kokt ägg och ½ morot 



 

 

#6 Efter ca 2-3 timmar: Middag ”kakaodröm” 

• 1-2 msk rått eko kakaopulver 

• 1 banan 

• 2 msk proteinpulver 

• 2,5 dl kokosmjölk el osockrad mandelmjölk 

• Lite is 

Mixa allt och njut! 

#7 Örtte med lite kokosfett 

 

GRATTIS! Du är nu klar med detoxfasen och kan börja äta så smått av din mat enligt 

din lista. Tänk på att följa instruktionerna ovan och blanda inte för många olika 

livsmedel vid varje måltid! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SHOPPINGLISTA DETOXFAS 3 DAGAR 

 

PRODUKT Antal Har 

redan 

Att köpa 

Kokosmjölk i burk EKO 10 dl   

Avocado 2 st   

Spenat eko, gärna babyspenat 2 stora 

påsar 

  

Äppel eko gröna 2 st   

Proteinpulver så rent som möjligt. 

Neutralt el vanilj. Se hälsokostbutik.  

1 liten 

burk 

  

Ekologiska ägg 4 st   

Morot eko 1 st   

Maskroste, kolla hälsokost 1 pkt   

Detoxte yogi, hälsokost el annat örtte u 

koffein 

1 pkt   

Kokosfett eko utan smak å lukt 1 burk   

Mandelmjölk EKO osötad 1 liter   

Kokosgrädde 2,5 dl   

Ingefära, eko färska 2 st   

Gurkmeja eko färsk eller krydda 60 gr   

Citroner EKO 3 st   

Svensk honung 2 msk   

Eko Banan, lite grön 2 st   

Blåbär EKO fryst 1 pkt   

Chiafrön 5 msk   

Persilja 1 dl   

Myntablad ½ dl   

EKO kakaopulver 4 msk   

Hampafrön 2 msk   

Quinoa EKO 2 dl   

Äppelcidervinäger  2 msk   

Kummin 2 tsk   

Svartpeppar 2 krm   

Grönkål färsk(liten påse el knippe) 1 st   

Mango färsk el frusen el liten ananas 1 st   

Eko gurka 1 st   

 



• Kokosfett och kokosolja är samma sak. 

Du hittar det bland oljor i mataffären. 

Köp ekologisk och kallpressad 

• Mandelmjölk kallas oftast mandeldryck i 

affären. Står oftast i kylen. Köp EKO och 

osockrad 

• Kokosmjölk och kokosgrädde finns på 

burk. Oftast i den asiatiska hyllan. Kung 

Markatta eller annan eko är bra. 

• Proteinpulver: Köp gärna Holistics 

Vassleprotein el annat helst eko. Vanilj är 

ok om du vill ha lite smak. Det finns 

mycket att köpa via nätet men 

hälsokostbutikerna har också en del. Om 

du inte tål laktos eller mjölkprotein kan 

man titta efter ärtprotein. Det går även 

att lägga till 1-2 ägg i smoothien om man 

inte vill köpa protein. Pulvret ska inte 

innehålla aspartam el artificiella 

sötningsmedel. 
 


