
Kom hurtigt og nemt i gang

DAGARS
UDV IK LET  I  SAMARBEJDE  MED  EN  L EG IT I SERET  D IÆT IST

S U N D H E D S K U R  5



FØLER DU DIG TRÆT OG MANGLER ENERGI TIL TIDER?

Det kan være et tegn på, at kroppen
har brug for mere næring og restitution



GENKENDER DU DIG?
For at din krop kan fungere optimalt, har den brug for nok næring og energi. I

dagens samfund, som i mange tilfælde rummer både stress og mangel på

tid, kan det være nemt at prioritere sit eget helbred. Så er det nemt at vælge

let tilgængelig og forarbejdet mad, som ofte er energitæt, men

næringsfattig, dvs. indeholder mange kalorier men lidt vitaminer, mineraler,

antioxidanter mm.

Nedprioritering af sundhed i lange perioder kan resultere i både mental og

fysisk træthed. Kroppen kan så have brug for et lil le skub i den rigtige retning

for at genvinde energi og vitalitet. Så kan vores 5-dages feel-good-kur

komme godt med – en god løsning til at hjælpe med at bryde usunde vaner,

komme i bedre form eller blot genvinde kroppens indre styrke.



OM 5-DAGES KUREN
Denne 5-dages kur er en fremragende måde for dem, der ønsker

at komme i form og samtidig booste deres sundhed med

økologisk superfood. Det eksploderer absolut med fordele fra

naturen, der styrker din krop indefra og samtidig gør dine

smagsløg meget glade. Og ikke kun er kuren sund for dig, den er

også sund for vores planet.



Vores 5-dages program er enkelt, og opskrifterne kan ændres og varieres, så

længe du holder dig til den kost, der er inkluderet i planen. Du kan f.eks. vælg at

få en smoothie til frokost og salaten til aftensmad, hvis du ønsker det. Bliver du

sulten mellem måltiderne, har vi også medtaget forskellige skønne forslag til

kaffe/snacks.

SÅDAN FUNGERER DET

Når du vågner: En grøn superfood-drik

Morgenmad: Morgenmad smoothie

Frokost: Sund salat + citron- eller ingefærvand

Kaffe: Enhver frugt/grøntsag

Aftensmad: Superfood smoothie/suppe



Allergier og smagsstoffer: Er der noget, du ikke kan tåle eller ikke kan lide?

Prøv i stedet at finde et tilsvarende råmateriale og udskift det. Kan du ikke

lide nummeret, kan det f.eks. erstattet af mango. Dadler kan erstattes med

rosiner. Nødder kan byttes til avocado eller f.eks. kokosnød. Det er også

fint at bytte en opskrift til noget andet fra kosten eller skifte frokost til

aftensmad. Du kan også ændre dagene, som du ønsker.

Plantebaseret mælk: vælg venligst med så høj en procentdel af proteiner

som muligt.

Bondebønner: Disse finder du ofte som regel i fryseren, eller blandt

tørvarer (så skal de lægges i blød). Især bondebønner er gode, fordi de

har høj proteinkvalitet og alle de aminosyrer, vi har brug for. Hvis du ikke

kan finde disse, er det fint at erstatte dem med andre bønner.

TILPASSE SIG DINE BEHOV



Proteiner fra både superfoods, bælgfrugter, nødder og frø, der styrker alle

kroppens celler og hjælper musklerne til at fungere optimalt.

Sunde fedtstoffer som omega 3 fra blandt andet nødder, frø og olier, der virker

antiinflammatorisk.

Vitaminer, mineraler og antioxidanter fra superfoods, frugt, bær og grøntsager,

der er med til at styrke kroppens immunforsvar, stofskifte og energiforsyning.

Fibre fra superfoods og også præbiotiske fibre fra for eksempel bananer, som

er med til at skabe et godt miljø i din mave-tarmkanal, som stimulerer din

generelle sundhed, da 70 % af kroppens immunforsvar er placeret lige her.

Vand for at optimere din præstation og fugte din hud (kroppen består af ca.

60 % vand).

5-dages kuren er maksimeret med fordele fra planteriget:

5 DAGE MED SUPERFOOD



Udtrykket "superfood" bruges til at beskrive fødevarer, der er høje i

vitaminer, mineraler, antioxidanter, fytokemikalier og proteiner. Alle

disse typer af næringsstoffer er dem, som kroppen har brug for for at

fungere optimalt.

HVORFOR ER DET GODT

Det høje vitamin- og mineralindhold, der findes i superfoods, kan

hjælpe kroppen med at opretholde et stærkt immunforsvar og holde

dig sund. Superfoods er også kendt for at rense vores organer for

toksiner, hjælpe med at sænke kolesterol, regulere stofskiftet og

reducere inflammation.

SUPERFOOD



INGEN TILSÆTNINGSSTOFFER.
VEGANSK.
GLUTENFRI.
INGEN SØDEMIDLER.

MED VORES SUPERFOOD ER   SUND
KOST NEMT.OG GODT.



Health Haven

Health Haven er en superfood blanding af algen spirulina og fire

andre superfoods, der bidrager til immunsystemets normale funktion,

blodtryk og betændelse.

Denne blanding giver også en koncentreret dosis af fibre, protein,

antioxidanter, vitaminer og mineraler.

Health Haven har en "grøn" smag. Nogle kan godt lide at drikke dette

direkte med vand og citron, mens andre foretrækker at blande det i

for eksempel en smoothie.



Protein Power

Protein Power er en superfood-blanding til dem, der har brug for

nyttig grøn energi og plantebaseret protein. Den består af

hampprotein, ærteprotein, kakao, cordyceps og guarana.

Denne blanding er rig på vitaminer, kostfibre, mineraler og sunde

omega-3 fedtstoffer. Her får du alle de ni essentielle aminosyrer,

som vi skal få fra vores kost. Det hjælper også med at opretholde

kolesterolniveauer, immunsystem og seksuel ydeevne.

Protein Power har en mild og neutral, noget ru smag. Den blander sig

godt med det meste og passer godt til smagsvarianter som blåbær

og kakao.

 



Berry Beautiful

Berry Beautiful er en superfood-blanding til dem, der har brug for en

ekstra dosis antioxidanter, vitaminer og mineraler. Det bidrager til at

opretholde et stærkt immunforsvar, elastisk hud, stærke negle og

hår. 

Berry Beautiful består af lucuma, hyben, baobab, blåbær og acai.

Her får du masser af C-vitamin og mineraler, vigtige antioxidanter

som flavonoider, carotenoider og anthocyanider.

Berry Beautiful har en naturlig sødme i sig og er velegnet til både

store og små. Berry Beautiful har en vis syrlig bærsmag og passer

godt til det meste.



Spis godt. 
Have det godt.



Husk at drikke meget under kurset. Hold venligst

citronvand og ingefærvand klar i køleskabet og drik

mellem måltiderne.

Sådan tilbereder du ingefærvand:

Skræl og riv et stort stykke ingefær i 2 liter koldt vand.

Lad stå i en gryde natten over. Si og hæld i en kande.

Hold koldt og drik under forløbet.

DRIK VAND



At starte dagen med en grøn drink er en god måde at

støtte tarmene på, bidrage til en god PH balance i

kroppen. Det er godt for kroppens funktioner såsom

stofskifte, blodsukkerbalance og for vedligeholdelse af en

smuk teint.

Health Haven er en speciel blanding af algen spirulina og

fire andre superfoods, der bidrager til immunsystemets

normale funktion, blodtryk og betændelsestilstande.

Denne blanding giver også en koncentreret dosis af fibre,

protein, antioxidanter, vitaminer og mineraler.

GRØN DRIK



9 ud af 10 mennesker spiser mindre end de 500 gram

frugt og grønt, som WHO anbefaler. Smoothies er en

nem måde at få den mængde frugt og grøntsager,

som kroppen skal bruge for at forblive sund og stærk.

Superfoods, frugter og grøntsager giver en række

vigtige vitaminer, mineraler, fibre og antioxidanter. I

flydende form er disse næringsstoffer nemmere for

kroppen at optage. At spise mere frugt og grøntsager

kan hjælpe med at reducere inflammation, forbedre

fordøjelsen og reducere risikoen for kroniske

helbredstilstande.

SMOOTHIES 



4 dl valgfri nødder (fx valnødder)

3 spsk tahini

1,2 l plantebaseret mælk

1 pakke mandelsmør

Olivenolie

Balsamicoeddike

Havsalt

Salt peber

Kanel

Paprika pulver

Kokosflager

Honning

Vaniljepulver

Græskar- og solsikkekerner

ANDET

FRA BUTIKKEN (TJEK, AT DU HAR DET HJEMME)

INDKØBSLISTE
1 Health Haven

1 Berry Beautiful 

1 Protein Power 

1 pære

3 appelsiner

9 æbler

16 bananer

10 citroner

1 pakke frosne blåbær

1 pakke frosne mangoer

1 pakke frosne hindbær

SUPERFOOD FRA SUPERFOOD & BERRIES

FRUGT (Gerne ØKOLOGISK)

2 bundter frisk koriander

1 bundt friske persilleblade

1 pose babyspinat (265 g)

1 pose grønkål (100 g)

1 pose rucola (70 g)

2 søde kartofler

1 lille agurk

10 tomater

2 rødløg

1 helt fed hvidløg

1 stykke frisk ingefær

2 selleristængler

5 avocadoer

1 lille blomkål

Lille pakke dadler

1 pakke quinoa

Bønner, kikærter eller linser

GRØN (Gerne ØKOLOGISK)



DAG 1 
Når du vågner: Grøn drink

1 tsk Health Haven + 2 dl vand + 1 citron. Bland og

drik med det samme.

Morgenmad: Grøn smoothie

1–2 tsk Health Haven superfood mix + 2 dl vand + 1

æble + 2 bananer + 1 cm skrællet frisk ingefær + Lille

håndfuld frisk koriander. Kør det hele i en blender og

hæld i en skål og spis.

Frokost: Spinat & sød kartoffelsalat + 1 stort glas

citronvand

50 g spinat + 1 avocado i tern + 1 mellemstor kogt

sød kartoffel i tern + 1⁄4 agurk i tern + 1 tomat i tern

+ 1⁄2 dl bondebønner + 1 dl valnødder. Bland alle

ingredienserne sammen i en skål. Hæld dressing og

frø over. 

Dressing: 1 tsk Health Haven superfood mix + 1 spsk

tahini + 2 spsk vand. Pisk alle ingredienserne

sammen til en jævn sauce. Smag til med salt, peber

og et skvæt citron!

Kaffe: Frugtsalat + 1 glas citronvand

1 æble + 1 appelsin + 2 dadler + 1⁄2 dl valgfri nødder

+ Saft af 1⁄2 citron. Skær frugt og nødder i tern. Kom i

en skål og top med citronsaft.

Aftensmad: Berry Smuk smoothie

2 bananer + 2 tsk Berry Smuk superfood mix + 1 æble

+ 2 dl plantebaseret mælk. Kom alle ingredienserne i

en blender og kør i mindst 1 minut. Hæld i et glas eller

en skål.



DAG 2 
Når du vågner: Grøn drink

1 tsk Health Haven + 2 dl vand + 1 citron. Bland og

drik med det samme

Morgenmad: Protein & Berry Smoothie

2 spsk Protein Power superfood mix + 1⁄2 dl frosne

blåbær + 2 bananer + 2 dl plantebaseret mælk. Kør

det hele i en blender og hæld i et glas eller en skål.

Gem nogle bær til toppen, hvis du ønsker det.

Frokost: Quinoasalat med appelsinvinaigrette + 1

stort glas citronvand

1 dl quinoa + 2 tomater + 50 g spinat + 1 avocado +

1/2 dl bondebønner.

Kog quinoaen. Bland alle ingredienser i en skål, hæld

dressingen over.

Dressing: 1 presset appelsin + 1 lil le presset fed

hvidløg + 1 tsk rå honning + 2 spsk balsamico + En

knivspids havsalt. Bland alle ingredienserne sammen

i en skål og hæld over salaten.

Kaffe: Pærekaffe + 1 glas ingefærvand

1 pære + 1 stk frisk blomkål + 1⁄2 dl nødder. Skær

blomkål, nødder og pærer i små stykker.

Læg i en skål og spis.

Aftensmad: Grønkålsmoothie

1-2 tsk Health Haven superfood mix + 1⁄2 avocado +

En håndfuld frisk grønkål + 1 spsk rå honning

(valgfrit) + 1 dl frossen mango + 2 dl vand. Kom alle

ingredienserne i en blender og kør i mindst 1 minut.

Hæld i et glas eller en skål.



DAG 3 
Når du vågner: Grøn drink

1 tsk Health Haven + 2 dl vand + 1 citron. Bland og

drik med det samme

Morgenmad: Meget Berry smoothie

1 spsk Berry Beautiful + 2 bananer + 1⁄2 dl frosne

blåbær + 2 dl plantebaseret mælk. Kom alle

ingredienserne i en blender og kør i mindst 1 minut.

Hæld i et glas eller en skål. Gem nogle bær til at

toppe med, hvis du ønsker det.

Frokost: Kikærtesalat

100 g kogte kikærter + 1 krydderimål paprikapulver +

2 tomater i tern + 70 g rucola + 1 lil le håndfuld

finthakket persille + 1⁄4 rødløg i skiver + 1 presset fed

hvidløg • 1 li l le citron + havsalt + 1 tsk olivenolie. Steg

kikærterne med paprikapulver, havsalt og hvidløg

indtil de har fået en fin farve. Bland med andre

ingredienser. Pres saften fra en hel citron over og

dryp lidt olivenolie over.

Kaffe: Selleri, nødder & dadler + 1 glas ingefærvand

1⁄2 stilk selleri + 2 dadler + 1⁄2 dl valgfri nødder. Hak

selleri, nødder og dadler groft.

Hæld i en skål.

Aftensmad: Sundhedssmoothie

1 spsk Health Haven + 2 bananer + 1⁄2 dl blåbær + 1

æble + En håndfuld koriander + 2 dl vand. Kom alle

ingredienserne i en blender og kør i mindst 1 minut.

Hæld i et glas eller en skål. Top med frø.



DAG 4 
Når du vågner: Grøn drink

1 tsk Health Haven + 2 dl vand + 1 citron. Bland og

drik med det samme

Morgenmad: Protein smoothie

2 spsk Protein Power superfood mix + 2 bananer + 1

æble + 2 dl plantebaseret mælk. Kom alle

ingredienserne i en blender og kør i mindst 1 minut.

Hæld i et glas eller en skål. Top med frosne bær, hvis

det ønskes.

Frokost: Bagt sød kartoffel med avocado + et stort

glas citronvand

1 sød kartoffel + 1 avocado i tern + 1⁄2 agurk i skiver

+ 1 rødløg + 1⁄2 dl kogte linser. Lav små huller i

kartoflerne med en gaffel. Bag kartoflerne i ovnen ved

180 grader til de er bløde. Bland agurk, avocado og

løg sammen. Klip en 

kryds og åbn kartoflen. Top med grøntsager, linser og

dressing.

Dressing: 1 tsk Health Haven superfood mix + 3 spsk

vand + 2 spsk tahini + 2 spsk citron + 1⁄2 presset fed

hvidløg + 1 tsk honning (valgfrit). Bland alle

ingredienser i en skål, smag til med havsalt.

Kaffe: Æbleringe + 1 glas ingefærvand

1 skåret æble + 2 spsk mandelsmør + kanel. Smør

æbleringene med mandelsmør og top med kanel.

Kom på en tallerken og server.

Aftensmad: Blåbærsmoothie

1 spsk Berry Smuk superfood mix + 2 frosne bananer

+ 1 dl blåbær + 2 dl plantebaseret mælk. Kom alle

ingredienserne i en blender og kør i mindst 1 minut.

Hæld i et glas eller en skål.



DAG 5 
Når du vågner: Grøn drink

1 tsk Health Haven + 2 dl vand + 1 citron. Bland og

drik med det samme

Morgenmad: Æble og blåbær smoothie

2 bananer + 1 spsk Berry Smuk superfood mix + 1 dl

frosne blåbær + 1 æble + 2 dl plantebaseret mælk.

Kom alle ingredienserne i en blender og kør i mindst 1

minut. Hæld i et glas eller en skål. Top med blåbær.

Frokost: Spinatsalat

65 gram babyspinat + 2 tsk balsamicoeddike + 2 tsk

olivenolie + salt & peber + 1 dl valnødder. Hak

valnødderne groft. Skyl spinaten og læg den på en

tallerken. Bland balsamicoeddike, olivenolie, salt og

peber og hæld spinaten over. Drys over valnødderne.

Kaffe: Rå æblemos + 1 glas citronvand

2 æbler i skiver + 2 udstenede dadler + 1⁄2 dl valgfri

nødder/frø + kokosflager + 1⁄2 tsk kanel + 1 tsk rå

honning (valgfrit) + 1⁄2 citronsaft. Kom alle

ingredienserne i en blender og kør i mindst 1 minut.

Hæld i en skål. Top med kokosflager.

Aftensmad: Rå spinatsuppe

3 dl tomater i tern + 1 stilk selleri + 1 tsk Health Haven

superfood mix + 1 fed hvidløg + 1⁄2 avocado + 100 g

babyspinat + 1 appelsin + lille bundt koriander. Kør

tomat, hvidløg, selleri, superfood pulver og appelsinjuice

i en blender. Tilsæt spinat lidt ad gangen. Bland

avocado og koriander i. Hæld i en skål. Top med

bondebønner, hvis det ønskes.



EFTER 5 DAGE
Tillykke med at have gennemført kuren!

 
Denne 5-dages Må-bra kur kan med fordel

gennemføres flere gange om året. Det er også
muligt at forlænge det til 1 uge eller 10 dage.



Har du spørgsmål til kuren?
Kontakt os på kl

hej@superfoodandberries.se

HELD OG LYKKE!


