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Gul smoothie
(210 kcal)

Valfri soppa 
(170 kcal)

08:00 
Detox My Morning 

(75 kcal)

10:00 
Lila smoothie 

(185 kcal)

08:00 
Detox My Morning 

(75 kcal)
     

10:00 
Lila smoothie 

(185 kcal)
rester     

08:00 
Detox My Morning 

(75 kcal)
     

10:00 
Gul smoothie 

(210 kcal)
     

På lördag och söndag denna vecka kan du testa valfritt recept 
ur boken och ha en ”valfri” helg.

12:00 
Röd smoothie 

(220 kcal)

15:00 
Rödbets- och hallon- 

smoothie 
(180 kcal) 

rester

12:00 
Rödbets- och hallon- 

smoothie 
(180 kcal)

15:00 
Morots och ingefärs- 

smoothie
(309 kcal)

18:00 
Grön drink 
(671 kcal) 

rester
     

20:00
Good Night Milky Drink 

(153 kcal) 
rester     

18:00 
Röd smoothie 

(220 kcal) 
rester
     

20:00 
Good Night Cap Drink 

(107 kcal)

 12:00 
Grön drink 
(671 kcal)

15:00 
Gul smoothie 

(210 kcal)
rester

18:00 
Rödbets- och hallon- 

smoothie 
(180 kcal)

20:00 
Good Night Milky Drink 

(153 kcal)

Valfri soppa 
(170 kcal)

550
kcal

1474
kcal

1484
kcal

1101
kcal

Gul smoothie 
(210 kcal)

Valfri soppa 
(170 kcal)

Grön drink 
(671 kcal)

Valfri soppa 
(170 kcal)

     

1221
kcal
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DETOX MY MORNING

GUL SMOOTHIE 

RÖD SMOOTHIE  

GRÖN DRINK   

2 msk riven färsk ingefära
saften av 1 ½ citron
1 ½ msk agavesirap 
1 tsk cayennepeppar
6 dl vatten

1 apelsin
1 banan
2 dl fryst tärnad mango
saften av 1 lime
färsk mynta
istärningar
2 dl vatten
2 dl kokos- och mandelmjölk

5 tomater
2 blekselleristjälkar
1 röd paprika
½ liten vitlöksklyfta
10 frysta eller färska jordgubbar
några kvistar färsk persilja
lite chiliflakes
1 msk olivolja
saften av ½ citron

5 grönkålsblad eller ca 100 g
1 avokado
2 dl fryst tärnad ananas eller färsk
1 kiwi
2 dl mandlar
5 urkärnade torkade dadlar
några kvistar färsk persilja
3 dl vatten
1 dl kokos- och mandelmjölk

Blanda alla ingredienser i en kanna och servera i glas eller häll upp på 
flaska.

Skala och skär apelsin och banan i mindre bitar och lägg i en blender. Till-
sätt mango, limesaft, mynta och is. Mixa och späd med vatten och mjölk 
till en jämn smoothie. Häll upp på glas och förvara rester i kylen.

Skär tomater och selleri i bitar. Kärna ur paprikan och skär den i bitar. Ska-
la och riv eller pressa vitlöken. Lägg i en blender tillsammans med jord-
gubbar, persilja, chiliflakes, olja och citronsaft. Mixa till en jämn smoothie. 
Häll upp på glas och förvara rester i kylen.

Ta bort de grova stjälkarna på grönkålen. Bryt eller skär kålbladen i bitar 
och lägg i en blender. Dela avokadon, ta bort kärnan och gröp ur avoka-
doköttet. Skala ananasen och skär den i bitar om den är färsk. Skala och 
skär kiwin i bitar. 

Lägg avokado, ananas och kiwi i blendern tillsammans med mandel, dadlar 
och persilja. Mixa och späd med vatten och mjölk till en jämn smoothie. 
Häll upp på glas och förvara rester i kylen.

75 kcal • 2 portioner

210 kcal • 2 portioner

220 kcal • 2 portioner

671 kcal • 2 portioner
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