
Kom igång snabbt och enkelt  

DAGARS
FRAMTAGEN I  SAMARBETE  MED  L EG IT IMERAD D I ET I ST

M Å - B R A - K U R  5



KÄNNER DU DIG TRÖTT & ENERGILÖS
EMELLANÅT?

 Det kan vara ett tecken på att kroppen
behöver mer näring och återhämtning



KÄNNER DU IGEN DIG
För att din kropp ska fungera optimalt behöver den tillräckligt med näring

och energi. I dagens samhälle, som i många fall innefattar både stress och

tidsbrist, kan det vara lätt att prioritera bort sin egen hälsa. Då är det lätt att

välja lättillgänglig och processad mat som ofta är energität men

näringsfattig, dvs. innehåller mycket kalorier men lite vitaminer, mineraler,

antioxidanter med mera.

Att prioritera bort hälsan under långa perioder kan resultera i både mental

och fysisk trötthet. Kroppen kan då behöva en liten skjuts i rätt riktning för att

återfå energi och vitalitet. Då kan vår 5-dagars må-bra-kur komma väl till

pass – en bra lösning för att hjälpa till att bryta osunda vanor, komma i

bättre form eller bara återfå kroppens inre styrka.



OM 5-DAGARS-KUREN
Den här 5-dagars-kuren är ett utmärkt sätt för dig som vill

komma i form och samtidigt boosta hälsan med ekologisk

superfood. Den fullkomligt exploderar av nyttigheter från naturen

som stärker din kropp inifrån samtidigt som den gör dina

smaklökar alldeles lyckliga. Och inte nog med att kuren är

hälsosam för dig, den är även hälsosam för vår planet. 

https://www.superfoodandberries.se/collections/original-produkter


Vårt 5-dagars-program är enkelt och recepten går att byta ut och variera så

länge du håller dig till den kost som ingår i planen. Du kan t.ex. välja att ta en

smoothie till lunch och salladen till middag om du så önskar. Blir du hungrig

mellan måltiderna så har vi även inkluderat olika härliga förslag på

fika/mellanmål.

SÅ FUNGERAR DET

När du vaknar: En grön superfooddrink

Frukost: Frukost-smoothie

Lunch: Matig sallad + citron- eller ingefäravatten

Fika: Valfri frukt/grönt

Middag: Superfood-smoothie/soppa



Allergier och smaker: Är det något du inte tål eller inte tycker om? Försök

hitta någon likvärdig råvara istället och byt ut. Gillar du inte banan kan det

t.ex. bytas ut mot mango. Dadlar kan bytas ut mot russin. Nötter kan bytas

mot avokado eller t.ex. kokos. Det går också bra att byta ett recept mot

något annat från kuren eller skifta lunch mot middag. Du kan även ändra

om i dagarna som du önskar.

Växtbaserad mjölk: välj gärna med så hög andel proteiner som möjligt.

Bondbönor: Dessa finner du ofta brukar finnas i frysdisken, eller bland

torrvaror (då behöver de blötläggas). Just bondbönor är bra för de har

hög proteinkvalitet och alla aminosyror vi behöver. Finner du inte dessa

går det bra att byta ut mot andra bönor.

ANPASSA EFTER DINA BEHOV 



Proteiner från både superfood, baljväxter, nötter och frön som stärker kroppens

alla celler och hjälper musklerna att fungera optimalt.

Hälsosamma fetter såsom omega 3 från bland annat nötter, fröer och oljor

som har antiinflammatorisk effekt.

Vitaminer, mineraler och antioxidanter från superfood, frukt, bär och grönsaker

som hjälper till att stärka kroppens immunförsvar, ämnesomsättning och

energitillförsel.

Fibrer från superfood och även prebiotiska fiber från exempelvis banan, som

hjälper till att skapa en bra miljö i din magtarmkanal, vilket stimulerar din

övergripande hälsa, då 70% av kroppens immunförsvar finns just här.

Vatten för att optimera din prestation och återfukta din hud (kroppen består

av ca 60% vatten).

5-dagars-kuren är maximerad med nyttigheter från växtriket:

5 DAGAR MED SUPERFOOD



Termen "superfood" används för att beskriva livsmedel som innehåller

mycket vitaminer, mineraler, antioxidanter, fytokemikalier och

proteiner. Alla dessa typer av näringsämnen är sådana som kroppen

behöver för att fungera optimalt.

VARFÖR ÄR DET BRA

Det höga vitamin- och mineralinnehållet som finns i superfood kan

hjälpa kroppen bibehålla ett starkt immunförsvar och hålla dig frisk.

Superfood är också kända för att kunna rensa våra organ från gifter,

hjälpa till att sänka kolesterolet, reglera ämnesomsättningen och

minska inflammation.

SUPERFOOD



INGA TILLSATSER. 
VEGANSKT. 
GLUTENFRITT.  
INGA SÖTNINGSMEDEL.

MED VÅR SUPERFOOD ÄR DET
ENKELT ATT ÄTA NYTTIGT. 
OCH GOTT. 



Health Haven

Health Haven är en superfoodmix av algen spirulina och fyra andra

superfoods som bidrar till normal funktion av immunsystemet,

blodtryck och inflammationstillstånd. 

Denna mix ger även en koncentrerad dos av fibrer, protein,

antioxidanter, vitaminer och mineraler. 

Health Haven har en "grön" smak. Vissa tycker om att dricka denna

direkt med vatten och citron medan andra föredrar att blanda den i

t.ex en smoothie. 



Protein Power

Protein Power är en superfoodmix för dig som behöver nyttig grön

energi och växtbaserat protein. Den består av hampaprotein,

ärtprotein, kakao, cordyceps och guarana.

Denna mix är rik på vitaminer, kostfibrer, mineraler och nyttiga

omega-3-fetter. Här få du alla de nio essentiella aminosyrorna som

vi behöver få i oss från kosten. Den hjälper även till att bibehålla

kolesterolnivåer, immunförsvar och sexuell prestandan.

Protein Power har en mild och neutral, något sträv smak. Den

blandar sig väl med det mesta och passar bra med smaker såsom

t.ex blåbär och kakao.

 



Berry Beautiful

Berry Beautiful är en superfoodmix för dig som behöver en en extra

dos antioxidanter, vitaminer och mineraler. Den bidrar till att

bibehålla ett starkt immunförsvar, spänstig hud, starka naglar och

hår. 

Berry Beautiful består av lucuma, nypon, baobab, blåbär och acai.

Här får du i dig rikligt med C-vitamin och mineraler, viktiga

antioxidanter så som flavonoider, karotenoider och antocyanider.

Berry Beautiful har en naturlig sötma i sig och passar både stora

och små. Berry Beautiful har en viss syrlig, bärig smak och passar

bra med det mesta. 



Ät bra. Må bra. 



Tänk på att dricka mycket under kuren. Ha gärna

citronvatten och ingefäravatten färdigt i kylen och drick

mellan måltiderna. 

Hur du förbereder ingefäravatten:

Skala och riv en stor bit ingefära i 2 liter kallt vatten. Låt

stå i en kastrull över natten. Sila och häll upp i en

bringare. Förvara kallt och drick under kuren.

DRICK VATTEN



Att starta dagen med en grön drink är ett bra sätt att

stötta tarmarna, bidra till en bra PH-balans i kroppen.

Det gör gott för kroppens funktioner såsom

ämnesomsättning, blodsockerbalans samt för

bibehållandet av en fin hy. 

Health Haven är en specialblandning på algen spirulina

och fyra andra superfoods som bidrar till normal funktion

av immunsystemet, blodtryck och inflammationstillstånd.

Denna mix ger även en koncentrerad dos av fibrer,

protein, antioxidanter, vitaminer och mineraler.

GRÖN DRINK



9 av 10 människor äter mindre än de 500 gram frukt

och grönt som WHO rekommenderar. Smoothies är ett

enkelt sätt att få i sig den mängd frukt och grönt som

kroppen behöver för att hålla sig frisk och stark. 

Superfood, frukt och grönt ger en mängd olika viktiga

vitaminer, mineraler, fibrer och antioxidanter. I

vätskeform blir dessa näringsämne lättare för kroppen

att ta upp. Att äta mer frukt och grönt kan hjälpa till

minska inflammation, förbättra matsmältningen och

minska risken för kroniska hälsobesvär.

SMOOTHIES 



4 dl valfria nätter (tex valnötter)

3 msk tahini 

1,2 l växtbaserad mjölk

1 paket mandelsmör

Olivolja

Balsamvinäger

Havssalt 

Salt & peppar

Kanel

Paprikapulver

Kokosflingor

Honung

Vaniljpulver

Pumpa-och solrosfrön

ÖVRIGT

FRÅN SKAFFERIET (KOLLA ATT DU HAR HEMMA)

INKÖPSLISTA
1 Health Haven

1 Berry Beautiful 

1 Protein Power 

1 päron 

3 apelsiner

9 äpplen

16 bananer

10 citroner

1 paket frysta blåbär

1 paket frusen mango

1 paket frysta hallon

SUPERFOOD FRÅN SUPERFOOD & BERRIES

FRUKT (HELST EKOLOGISK)

2 knippen färsk koriander

1 knippe färsk bladpersilja

1 påse babyspenat (265 g)

1 påse grönkål (100 g) 

1 påse ruccola (70g)

2 sötpotatis

1 liten gurka

10 tomater

2 rödlök 

1 hel vitlök

1 bit färsk ingefära

2 selleristjälkar

5 avokado

1 liten blomkål

Litet paket dadlar

1 paket quinoa

Bönor, kikärtor eller linser

GRÖNT (HELST EKOLOGISKT)



DAG 1 
När du vaknar: Grön drink

1 tsk Health Haven + 2 dl vatten + 1 citron. Mixa och

drick direkt.

Frukost: Grön smoothie

1–2 tsk Health Haven superfoodmix + 2 dl vatten + 1

äpple + 2 bananer + 1 cm skalad färsk ingefära +

Liten näve färsk koriander. Kör allt i en mixer och häll

upp i en skål och ät.

Lunch: Spenat & Sötpotatissallad + 1 stort glas

citronvatten 

50 g spenat + 1 tärnad avokado + 1 tärnad

mellanstor tillagad sötpotatis + 1⁄4 tärnad gurka + 1

tärnad tomat + 1⁄2 dl bondbönor + 1 dl valnötter.

Blanda ihop alla ingredienser i en skål. Häll över

dressing och frön. 

Dressing: 1 tsk Health Haven superfoodmix + 1

matsked tahini + 2 matsked vatten. Vispa ihop alla

ingredienser till en jämn sås. Smaka av med salt,

peppar och en skvätt citron! 

Fika: Fruktsallad + 1 glas citronvatten

1 äpple + 1 apelsin + 2 dadlar + 1⁄2 dl valfria nötter +

Saften av 1⁄2 citron. Tärna frukt och nötter. Lägg i en

skål och toppa med citronsaft.

Middag: Berry Beautiful smoothie

2 bananer + 2 tsk Berry Beautiful superfoodmix + 1

äpple + 2 dl växtbaserad mjölk. Lägg alla

ingredienser i en mixer och kör i minst 1 minut. Häll

upp i glas eller skål. 



DAG 2 
När du vaknar: Grön drink

1 tsk Health Haven + 2 dl vatten + 1 citron. Mixa och

drick direkt

Frukost: Protein & Bärsmoothie

2 msk Protein Power superfoodmix + 1⁄2 dl frysta

blåbär + 2 bananer + 2 dl växtbaserad mjölk. Kör allt

i en mixer och häll upp i ett glas eller skål. Spara

några bär till toppen om du önskar.

Lunch: Quinoa-sallad med apelsinvinegrette + 1

stort glas citronvatten

1 dl quinoa+ 2 tomater + 50 g spenat +1 avokado

+1/2 dl bondbönor. 

Koka quinoa. Blanda alla ingredienser i en skål, häll

över dressing.

Dressing: 1 pressad apelsin + 1 liten pressad

vitlöksklyfta + 1 tsk rå honung + 2 msk balsamvinäger

+ En nypa havssalt. Blanda ihop alla ingredienser i en

skål och häll över salladen.

Fika: Päronfika + 1 glas ingefäravatten

1 päron + 1 bit färsk blomkål + 1⁄2 dl nötter. Skär upp

blomkål, nötter och päron i små bitar.

Lägg upp i en skål och ät.

Middag: Grönkåls-smoothie

1-2 tsk Health Haven superfoodmix + 1⁄2 avokado +

En näve färsk grönkål + 1 msk rå honung (valfritt) + 1

dl fryst mango + 2 dl vatten. Lägg alla ingredienser i

en mixer och kör i minst 1 minut. Häll upp i glas eller

skål. 



DAG 3 
När du vaknar: Grön drink

1 tsk Health Haven + 2 dl vatten + 1 citron. Mixa och

drick direkt

Frukost: Very Berry smoothie

1 msk Berry Beautiful + 2 bananer + 1⁄2 dl frysta

blåbär + 2 dl växtbaserad mjölk. Lägg alla

ingredienser i en mixer och kör i minst 1 minut. Häll

upp i glas eller skål. Spara några bär att toppa med

om du önskar.

Lunch: Kikärtssallad

100 g kokta kikärtor + 1 kryddmått paprikapulver + 2

tärnade tomater + 70 g rucola +1 liten näve

finhackad bladpersilja + 1⁄4 skivad rödlök + 1

pressad vitlöksklyfta • 1 liten citron + Havssalt +1 tsk

olivolja. Stek kikärtorna med paprikapulver, havssalt

och vitlök 

tills de fått fin färg. Blanda med övriga ingredienser.

Pressa över saft från en hel citron och ringla över lite

olivolja.

Fika: Selleri, nötter & dadlar + 1 glas ingefäravatten

1⁄2 selleristjälk + 2 dadlar + 1⁄2 dl valfria nötter.

Hacka selleri, nötter och dadlar grovt.

Häll upp i en skål.

Middag: Hälso-smoothie

1 msk Health Haven + 2 bananer +1⁄2 dl blåbär + 1

äpple + En näve koriander + 2 dl vatten. Lägg alla

ingredienser i en mixer och kör i minst 1 minut. Häll

upp i glas eller skål. Toppa med frön.



DAG 4 
När du vaknar: Grön drink

1 tsk Health Haven + 2 dl vatten + 1 citron. Mixa och

drick direkt

Frukost: Proteinsmoothie

2 msk Protein Power superfoodmix + 2 bananer + 1

äpple + 2 dl växtbaserad mjölk.  Lägg alla

ingredienser i en mixer och kör i minst 1 minut. Häll

upp i glas eller skål. Toppa med frusna bär om du

önskar.

Lunch: Bakad sötpotatis med avokado + ett stort

glas citronvatten

1 sötpotatis + 1 tärnad avokado + 1⁄2 skivad gurka + 1

rödlök + 1⁄2 dl kokta linser. Gör små hål med en

gaffel i potatisen. Baka potatisen i ugn i 180 grader

tills den mjuknat. Blanda ihop gurka, avokado och lök.

Skär ett 

kryss och öppna upp potatisen. Toppa med

grönsaker, linser och dressing.

Dressing: 1 tsk Health Haven superfoodmix + 3 msk

vatten + 2 msk tahini + 2 msk citron + 1⁄2 pressad

vitlöksklyfta + 1 tsk honung (valfritt). Blanda alla

ingredienser i en skål, smaka av med havssalt.

Fika: Äppelringar + 1 glas ingefäravatten

1 skivat äpple + 2 msk mandelsmör + kanel. Bred

äppelringarna med mandelsmör och toppa med

kanel. Lägg upp på fat och servera.

Middag: Blåbärssmoothie

1 msk Berry Beautiful superfoodmix + 2 frysta bananer

+ 1 dl blåbär + 2 dl växtbaserad mjölk. Lägg alla

ingredienser i en mixer och kör i minst 1 minut. Häll

upp i glas eller skål.



DAG 5 
När du vaknar: Grön drink

1 tsk Health Haven + 2 dl vatten + 1 citron. Mixa och

drick direkt

Frukost: Äpple- och blåbärssmoothie

2 bananer + 1 msk Berry Beautiful superfoodmix + 1 dl

frysta blåbär + 1 äpple + 2 dl växtbaserad mjölk.

Lägg alla ingredienser i en mixer och kör i minst 1

minut. Häll upp i glas eller skål. Topp med blåbär.

Lunch: Spenatsallad

65 gram babyspenat +2 tsk balsamvinäger+ 2 tsk

olivolja + salt & peppar +1  dl valnötter. Hacka

valnötterna grovt. Skölj spenat och lägg upp på fat.

Blanda balsamvinäger, olivolja, salt och peppar och

häll över spenaten. Strö över valnötterna. 

Fika: Rå äppelgröt + 1 glas citronvatten

2 skivade äpplen + 2 urkärnade dadlar + 1⁄2 dl valfria

nötter/frön + kokosflingor + 1⁄2 tsk kanel + 1 tsk rå

honung (valfritt) + 1⁄2 citronsaft. Lägg alla ingredienser

i en mixer och kör i minst 1 minut. Häll upp i en skål.

Toppa med kokosflingor.

Middag: Rå spenatsoppa

3 dl tärnade tomater + 1 selleristjälk + 1 tsk Health Haven

superfoodmix + 1 vitlöksklyfta + 1⁄2 avokado + 100 g

babyspenat + 1 apelsin + litet knippe koriander. Kör 

 tomat, vitlök, selleri, superfoodpulver och apelsinjuice i

en mixer. Tillsätt lite spenat åt gången. Mixa i avokado

och koriander. Häll upp i en skål. Toppa med bondbönor

om du önskar. 



EFTER 5 DAGAR
Grattis till att du avslutat kuren! 
Denna 5-Dagars Må-bra-kur kan med fördel
genomföras flertalet gånger per år. Det går
även bra att förlänga den till 1 vecka eller 10
dagar. 



Har du frågor om kuren? 
Hör av dig till oss på 

hej@superfoodandberries.se 

LYCKA TILL!


