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V našem telesu se dnevno kopičijo toksini, ki jih vanj vnašamo s prehrano (aditivi, konzervansi, pesticidi ipd.), s prekomernim in 
napačnim prehranjevanjem (v stresu, v času bolezni), z vodo, onesnaženim zrakom, negovalno in dekorativno kozmetiko, z 
uporabo sintetičnih čistil itd. V zimskem času je teh običajno še več. Zahodni človek je dobesedno obdan z različnimi toksini iz 
okolja, poleg tega ga obremenjujejo še toksini, ki jih proizvaja njegovo lastno telo. Ker je breme le-teh z leti preveliko in jih naši 
izločevalni organi ne morejo več redno izločati, se ti začnejo nabirati v našem telesu in nam sčasoma lahko začnejo povzročati 
težave. Zato je v današnjih časih, če želimo ohraniti zdravje, dobro počutje, mladostnost, vitkost, vitalnost in miselno jasnost, zelo 
pomembno, da našemu telesu pomagamo z razstrupljanjem.  
 
Z razstrupljanjem omogočimo svojemu telesu, da čim bolj učinkovito izloča toksine. Enostavno povedano – razstrupljanje 
organizma se začne takrat, ko v svoje telo vnesemo manj toksinov kot jih le-to izloči. Ko je telo očiščeno smo bolj v ravnovesju, 
naše funkcije prebave, asimilacije in izločanja postanejo učinkovitejše, naš imunski sistem je okrepljen in naše telo se je bolj 
sposobno samo zdraviti. Učinki razstrupljanja, ki smo jih še posebej veseli, se kažejo tudi v izgubi odvečnih kilogramov, 
mladostnosti, sijoči koži ter lepih in zdravih laseh. 
 
Primeren čas za razstrupljanje je tako rekoč kadar koli, čeprav se mnogo ljudi za to odloči spomladi, nekateri celo večkrat letno. 
Ne glede na to, kdaj se odločimo narediti spremembo, je predvsem pomembno, da se odpovemo močno predelani hrani (slanim in 
mastnim prigrizkom, hitri prehrani in drugim v naprej pripravljenim obrokom), ocvrtim živilom, živilom iz bele moke, sladkorju in 
sladkarijam, prekomerni uporabi soli, sladkim in gaziranim napitkom, pa tudi alkoholu, kavi in cigaretam. Če le možno, čim bolj 
omejimo tudi živalske beljakovine in živila, ki vsebujejo gluten. Če se želimo učinkovito razstrupljati, moramo vsakodnevno uživati 
nepredelana, polnovredna živila (s poudarkom na bazičnih živilih, da poskrbimo za kislinsko-bazično ravnovesje) in čim več 
svežega sadja in zelenjave. Velik poudarek moramo dati zelenolistni zelenjavi, ki je pravo bogastvo klorofila in rudnin, za katere 
nam bo naše telo zelo hvaležno. Poleg solat, zeleno zelenjavo oz. zelenje uživamo tudi v drugih nadvse okusnih oblikah, in sicer v 
t. i. zelenih kašastih sokovih. Za te predlagamo, da postanejo kar naši stalni dopoldanski spremljevalci. Če bomo uspeli dopoldne 
uživati samo sadje, kašaste sokove ter sveže iztisnjene bistre sadne in zelenjavne sokove, preko dneva pa zaužili čim več svežih 
živil, bomo letos v poletje zakorakali zdravi, vitki in pomlajeni.  
 
Da razstrupljanje še pospešimo, svojim zelenčkom lahko dodajamo še kakšno superživilo, ki nas še dodatno nagradi z obiljem 
hranil. Naš izbrani favorit superživil je alga Chlorela, ki bo uspešno pomagala izločiti strupene in nezdrave spojine (težke kovine) iz 
telesa, podprla zdravje jeter in imunski sistem. Poleg naštetega alga Chlorella deluje kot antioksidant, je naravni vir esencialnih 
hranil, vitaminov in mineralov, krepi vitalnost in energijo, pomaga ohraniti normalno delovanje debelega črevesa. Za piko na »i« bo 
poskrbelo drugo superživilo – alga Spirulina, ki skrbi za uravnavanje telesne teže. 

 
Razstrupljanje 
 
Pred vami je 10-dnevni razstrupljevalni program DETOX. Združuje kopico raznolikih in s hranili bogatih jedilnikov, ki vam bodo 
pomagali pri učinkovitem razstrupljanju. Z njimi smo vam želeli prikazati pestrost zdrave prehrane v vsakem letnem času z željo, 
da boste dobili veliko koristnih namigov, ki jih boste lahko s pridom uporabili tudi v bodoče.  
Dnevnik jedilnik je sestavljen iz 5 obrokov: zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, popoldanska malica in večerja. 
Predlagamo vam, da jedilnike po potrebi prilagodite svojemu življenjskemu slogu, svojim potrebam, zmožnostim in morebitnim 
omejitvam. Če določenih sestavin nimate oziroma jih v vaši bližini ni mogoče kupiti, ne skrbite. Lahko jih zamenjate s podobnimi 
oziroma kakšno tudi izpustite. Enako velja, če kakšne sestavine ne marate, oziroma ste nanjo alergični ali intolerantni. Zamenjajte 
za kaj primernejšega za vas! Vabimo vas, da sami raziskujete in preizkušate različne alternative. Jedilnike po potrebi prilagajajte 
in poenostavljajte do te mere, da se v programu počutite udobno. Pomembno je, da se jedilnikov čim bolj držite, da so raznoliki, 
ne trudite pa se biti popolni. 
 
Priporočamo vam, da si jedilnike pogledate vnaprej, ker določene jedi potrebujejo predpripravo. Če ste zelo zaposleni pa je 
smotrno tudi, da si kakšno jed pripravite vnaprej in si tako poenostavite pripravo vsakega posameznega menija. Naši jedilniki so z 
malce organizacije, discipline in dobre volje primerni za še tako zaposlenega posameznika. 
V programu ne štejemo kalorij in ne odmerjamo strogo količin zaužite hrane. Naj bodo naše količine priporočilo, v prvi vrsti pa 
sledite svojemu občutku in potrebam. Vedno se najejte tako, da vam bo udobno. Ne jejte preveč, prenajedanje, pa četudi z 
najboljšo hrano, je škodljivo in prepovedano. Jejte počasi in vsak zalogaj dobro prežvečite. Ne jejte pa v naglici, v stresu, ali pa, 
ko se slabo počutite. 
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PROGRAM 
 
1. dan 
Pred zajtrkom 
Sok iz 1/2 limone pomešan v vsaj 2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
ZAJTRK | JABOLKO 
1 velika skodelica narezanih jabolk 
 
DOPOLDANSKA MALICA | Smoothie za razstrupljanje 
1 velika banana  
1 jabolko  
1 velik šop špinače ali blitve 
sok 1 limone 
3 žličke pšenične trave v prahu PlanetBIO 
voda po okusu 
Vse sestavine zmešamo v zmogljivem mešalniku, da dobimo gladek sok. 
 
20 minut pred kosilom 
2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
KOSILO | Kvinoja z zelenjavo in zelena solata 
1/2 narezanega koromača  
1 narezan korenček 
1 majhna skodelica graha 
1/2 manjšega pora narezanega na kolobarje  
nekaj vejic peteršilja za potresanje  
1 strok česna 
začimbe po želji 
oljčno olje 
himalajska sol PlanetBIO 
1/2 skodelice kvinoje  
1 velika skleda zelene solate 
Na olju podušimo por in ostalo zelenjavo ter dodamo narezan česen, začimbe in malce himalajske soli. Po potrebi med kuhanjem 
zalijemo z vodo. Zelenjavo prenehamo dušiti, ko je še hrustljava. Posebej skuhamo kvinojo in jo kuhano primešamo k zelenjavi. 
Potresemo s svežim, narezanim peteršiljem. Zraven si privoščimo veliko porcijo zelene solate po izbiri, ki jo začinimo s kančkom olja po 
izbiri. Kosila ne pojemo pred dvanajsto uro! 
 
POPOLDANSKA MALICA | Mandlji 
1 manjša pest namočenih mandljev 
Malico si privoščimo, če smo res lačni in če sta od kosila minili vsaj dve uri. 
 
20 minut pred večerjo | 2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
VEČERJA | Radič in kalčki 
1 skodelica narezanega zelenega radiča 
1 pest narezanega rdečega radiča  
1 pest kalčkov alfa alfa (ali po izbiri) 
1 majhna skodelica kuhanega fižola  
bio konopljino olje PlanetBIO 
Vse sestavine zmešamo v veliki skledi in prelijemo s konopljinim oljem. Če je le mogoče, soli in kisa ne uporabimo. 
Zadnji obrok hrane zaužijemo najmanj tri ure pred spanjem! 
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2. dan 
Pred zajtrkom 
Sok iz 1/2 limone pomešan v vsaj 2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
ZAJTRK | Pomarančni sok 
3 pomaranče  
1 žlička MSM v prahu PlanetBIO 
Pomaranče sveže iztisnemo in v sok vmešamo MSM v prahu, imenovan tudi mineral lepote, prehranska oblika naravnega žvepla, ki je 
pomembna sestavina pri tvorbi kolagena, elastina, hrustanca in keratina. 
 
DOPOLDANSKA MALICA | Smoothie antioksidantov 
1 skodelica narezanega ananasa  
1 skodelica zamrznjenih borovnic  
4 stebla zelene 
3 žličke pšenične ali ječmenove trave v prahu PlanetBIO  
½ žličke Camu Camu PlanetBIO 
voda po okusu 
Vse sestavine zmešamo v zmogljivem mešalniku, da dobimo gladek sok.  
 
20 minut pred kosilom 
2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
KOSILO | Zelenjavna juha 
1 manjši por  
1/2 narezanega koromača  
1/3 skodelice narezanega sladkega krompirja  
1/3 skodelice narezanega brokolija 
1/3 skodelice narezane cvetače  
1/3 skodelice rdeče leče 
2 stroka česna  
oljčno olje  
himalajska sol PlanetBIO 
kurkuma 
nekaj vejic svežega drobnjaka za potresanje 
Pri nizki temperaturi in z nekaj olja podušimo por, dodamo na majhne koščke narezano cvetačo, brokoli, krompir in nekaj 
vode. Počakamo, da juha zavre in kuhamo toliko časa, da je krompir kuhan. Juho začinimo z zeliščno soljo, česnom in kurkumo. Posebej 
skuhamo lečo in jo vmešamo v že kuhano juho. Preden postrežemo potresemo z sveže narezanim 
drobnjakom. Priporočamo, da kosila ne zaužijemo pred dvanajsto uro! 
 
POPOLDANSKA MALICA | Goji jagode 
1 prgišče goji jagod PlanetBIO 
 
20 minut pred večerjo 
2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
VEČERJA | Zeljna solata z dodatki 
1 skodelica navadnega zelja  
1 skodelica rdečega zelja  
1 majhen korenček  
1/2 skodelice indijskih oreščkov 
1 jedilna žlica kvasnega posipa  
1 strok česna 
himalajska sol PlanetBIO 
sok 1/2 majhne limone 
timijan 
Naribamo navadno zelje, rdeče zelje in korenje. Posebej v posodici zmešamo zmlete indijske oreščke, timijan, strt česen, sol in kvas, 
limonin sok ter toliko vode, da je zmes še gosta. Omako prelijemo po naribani solati in dobro premešamo. Zadnji obrok hrane zaužijemo 
najmanj tri ure pred spanjem! 
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3. dan 
Pred zajtrkom 
Sok iz 1/2 limone pomešan v vsaj 2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
ZAJTRK | Smoothie za razstrupljanje 
1 banana 
1 kivi 
1 pomaranča  
1 velik šop blitve ali špinače 
2 vejici peteršilja 
1 žlička pšenične trave v prahu PlanetBIO  
1 žlička klorele v prahu PlanetBIO 
voda po okusu 
Vse sestavine zmešamo v zmogljivem mešalniku, da dobimo gladek sok.  
 
DOPOLDANSKA MALICA | Kivi 
1 skodelica kivija 
Malico pojemo, če smo res lačni. 
 
20 minut pred kosilom 
2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
KOSILO | Rjavi riž z zelenjavo 
1/2 narezanega jajčevca  
1/2 narezane bučke  
1 narezana rdeča in/ali rumena paprika 
1 čebula 
½ pora 
2 stroka česna  
kokosovo olje PlanetBIO 
začimbe  
himalajska sol PlanetBIO 
1 skodelice rjavega riža 
1 skleda zelene solate po izbiri 
Na kokosovem olju na hitro popražimo čebulo in česen. Dodamo na kocke narezan jajčevec, bučko, por in papriko, ter dušimo par minut 
pri nizki temperaturi, še toliko časa, da ostane zelenjava nekoliko hrustljava. Jed začinimo s soljo in začimbami po izbiri. Kot prilogo 
posebej skuhamo rjavi riž.Zraven si privoščimo veliko porcijo zelene solate po izbiri.  
Priporočamo, da kosila ne zaužijemo pred dvanajsto uro! 
 
POPOLDANSKA MALICA | Suhe slive 
1 skodelica suhih sliv 
 
20 minut pred večerjo 
2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
VEČERJA | Motovilec z dodatki 
2 skodelici motovilca ali katera druga sezonska solata 
5 črnih oliv  
2 majhna korenja 
1/2 skodelice sveže repe 
1 majhna pest pecan orehov 
2 skodelici motovilca pomešamo z olivami, naribanim korenjem in naribano svežo repo, ter posujemo z nekaj pecan orehi. Po želji 
pokapamo še s kakovostnim hladno stiskanim oljem po izbiri. Zadnji obrok hrane zaužijemo najmanj tri ure pred spanjem! 
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4. dan 
Pred zajtrkom 
Sok iz 1/2 limone pomešan v vsaj 2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
ZAJTRK | Sok iz grenivke 
2 grenivki  
1 žlička MSM v prahu PlanetBIO 
½ žličke Camu Camu PlanetBIO 
Grenivki sveže iztisnemo in v sok vmešamo MSM in Camu camu v prahu, mineral lepote, ki skrbi za elastičnost naše kože v času 
razstrupljanja in hujšanja. 
 
DOPOLDANSKA MALICA | Nasmejani smoothie 
1 jabolko  
1 skodelica zamrznjenih malin  
1/2 skodelice ananasa 
1 velik šop peteršilja 
3 žličke pšenične ali ječmenove trave v prahu PlanetBIO  
voda po okusu 
Vse sestavine zmešamo v zmogljivem mešalniku, da dobimo gladek sok.  
 
20 minut pred kosilom 
2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
KOSILO | Obilna grška solata 
SOLATA: 
2 paradižnika  
1 majhna rumena paprika  
1 majhna rdeča paprika  
1 večja kumara 
½ skodelice naribanega korenja 
5 črnih oliv  
1/2 majhne čebule  
oljčno olje 
POSIP: 
1/2 skodelica sončničnih semen 
½ skodelice bučnih semen 
2 stroka česna 
ščep kvasnih kosmičev za posip 
Navodila za solato: Vse sveže sestavine narežemo in zmešamo v veliki skledi. Če je le mogoče, da uporabimo posušene surove olive in 
se izogibamo vloženim. Solato posujemo z na tanko narezano čebulo in prelijemo z olivnim oljem. Soli in kisa ne uporabljamo. 
Navodila za posip: Semena suho prepražimo in čisto na koncu dodamo drobno sesekljan česen. Ko se semena in česen malo ohladijo, 
dodamo še kvasne kosmiče in dobro premešamo ter mešanico posujemo po solati.  
Priporočamo, da kosila ne zaužijemo pred dvanajsto uro! 
 
POPOLDANSKA MALICA | Suhe marelice 
1 prgišče bio suhih marelic 
Malico pojemo, če smo res lačni in če so od kosila minile vsaj tri ure. 
 
20 minut pred večerjo  
2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
VEČERJA | Chia puding 
1 banana  
1 jabolko  
2 žlici konopljinih proteinov PlanetBIO 
2 žlici chia semen PlanetBIO (predhodno namakamo 15 minut) 
sok 1/4 limone  
vanilija po okusu  
voda po okusu 
Vse sestavine zmešamo v kakovostnem mešalniku, da dobimo gladko zmes. Zadnji obrok hrane zaužijemo najmanj tri ure pred spanjem! 
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5. dan 
Pred zajtrkom 
Sok iz 1/2 limone pomešan v vsaj 2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
ZAJTRK | Acai smoothie 
1 banana  
1/2 skodelice avokada 
2 žlički acai prahu PlanetBIO  
1 velik šop špinače ali blitve 
1 žlička pšenične trave v prahu PlanetBIO 
1 žlička spiruline v prahu PlanetBIO 
Vse sestavine zmešamo v kakovostnem mešalniku, da dobimo gladek sok.  
 
DOPOLDANSKA MALICA | Korenčkov sok 
3 večji korenčki 
2 pomaranči 
½ camu camu PlanetBIO 
Malico zaužijemo, če smo res lačni. 
 
20 minut pred kosilom 
2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
KOSILO | Kislo zelje 
2 skodelici kislega zelja 
½ skodelice kuhane leče 
2 stroka česna 
½ manjše čebule 
hladno stiskano olivno olje 
kajenski poper ali rdeča sladka paprika 
kurkuma 
bio tamari omaka  
Pri nizki temperaturi in z nekaj olja podušimo čebulo in česen, nato dodamo kislo zelje, ki smo ga predhodno nekoliko sprali pod tekočo 
vodo. Zelje dušimo v pokriti posodi in po potrebi dodamo nekaj vode. Po nekaj minutah dodamo kajenski poper (oz. sladko papriko) in 
kurkumo. Vse skupaj dušimo še dobrih 15 minut. Posebej skuhamo lečo in jo na koncu vmešamo v že kuhano kislo zelje ter na koncu 
začinimo s tamari omako.  
Priporočamo, da kosila ne zaužijemo pred dvanajsto uro! 
 
POPOLDANSKA MALICA | Popoldanski smoothie 
1 skodelica narezanega ananasa 
2 žlici kokosove moke  
1 velika žlica spiruline v prahu PlanetBIO 
Vse sestavine zmešamo v kakovostnem mešalniku, da dobimo gladek sok. 
 
20 minut pred večerjo  
2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
VEČERJA | Zimska solata 
1 skodelica zelene solate po izbiri 
2 skodelici motovilca  
1 pest mlade špinače 
1 rdeča pesa  
1 korenje 
3 žlice sezama  
limonin sok  
oljčno olje 
V veliki skledi namešamo motovilec, zeleno solato in mlado špinačo. Na zeleno podlago naribamo surovo rdečo peso in korenje. Vse 
skupaj začinimo z nekaj hladno stiskanega oljčnega olja, nekaj kapljicami limone in bogato posujemo s sezamom. Po potrebi lahko 
malce posolimo.  
Zadnji obrok hrane zaužijemo najmanj tri ure pred spanjem! 
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6. dan 
Pred zajtrkom 
Sok iz 1/2 limone pomešan v vsaj 2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
ZAJTRK | Mango smoothie 
1 mango  
1 jabolko  
sok 1/2 limone 
1 velik šop endivije 
3 žličke pšenične trave v prahu PlanetBIO  
voda po okusu 
Vse sestavine zmešamo v kakovostnem mešalniku, da dobimo gladek sok. 
 
DOPOLDANSKA MALICA | Goji jagode 
1 prgišče goji jagod PlanetBIO 
 
20 minut pred kosilom 
2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
KOSILO | Presni špageti 
1 srednje velika bučka  
1 korenček  
1 večji paradižnik  
3 posušeni paradižniki  
1 strok česna  
origano, rožmarin 
himalajska sol PlanetBIO 
oljčno olje  
1 manjša pest nepraženih pistacij 
Bučke in korenje narežemo s spiralnim rezalnikom ali lupilcem za krompir. Pokapamo z oljem, dodamo malce soli, strt česen in 
rožmarin. Dobro premešamo in pustimo stati kakšno uro. Za omako v mešalniku zmešamo svež paradižnik, posušeni paradižnik, origano 
in malce soli. Špagete porazdelimo po krožniku in prelijemo s paradižnikovo omako. Po omaki lahko potresemo narezan peteršilj, 
drobnjak in pa nekaj pistacij.  
Priporočamo, da kosila ne zaužijemo pred dvanajsto uro! 
 
POPOLDANSKA MALICA | Mandljevo mleko 
½ skodelice namočenih mandljev  
3 namočeni datlji  
vanilija 
Mandlje namakamo približno štiri ure. Po namakanju jih olupimo in damo v mešalnik. Dodamo namočene datlje, malce vanilije in cca. 3 
dcl vode.  
Dobro zmešamo in precedimo. 
 
20 minut pred večerjo  
2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
VEČERJA | Solatni čolniči 
2 skodelici zelene solate  
5 češnjevih paradižnikov  
5 redkvic  
1/2 avokada  
1 pest kalčkov po izbiri  
preliv po okusu 
Z zeleno solato bogato obložimo krožnik in nanjo položimo pest razpolovljenih češnjevih paradižnikov, narezane redkvice in koščke 
avokada. Posujemo s kalčki in začinimo po okusu. Zadnji obrok pojemo vsaj tri ure pred spanjem. 
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7. dan 
Pred zajtrkom 
Sok iz 1/2 limone pomešan v vsaj 2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
ZAJTRK | Pomarančni sok 
3 pomaranče 
1 žlička MSM v prahu PlanetBIO 
Pomaranče sveže iztisnemo in v sok vmešamo MSM v prahu, imenovan tudi mineral lepote, prehranska oblika naravnega žvepla, ki je 
pomembna sestavina pri tvorbi kolagena, elastina, hrustanca in keratina. 
 
DOPOLDANSKA MALICA | Zeleno veselje 
2 jabolka  
2 kivija  
1 velik šop blitve ali špinače 
sok 1/2 limete  
2 žlički pšenične trave v prahu PlanetBIO 
1 žlička klorele v prahu PlanetBIO  
voda po okusu 
Vse sestavine zmešamo v kakovostnem mešalniku, da dobimo gladek sok.  
 
20 minut pred kosilom 
2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
KOSILO | Presna juha za moč 
1 steblo zelene  
1 šop ohrovta  
1 paprika  
1/2 avokada  
sok 1/2 majhne limone  
voda po okusu 
Vse sestavine zmešamo v kakovostnem mešalniku, da dobimo juho. Po želji malce posolimo.  
Priporočamo, da kosila ne zaužijemo pred dvanajsto uro! 
 
POPOLDANSKA MALICA | Acai protein shake 
1 hruška  
2 žlički acai prahu PlanetBIO  
1 vejica peteršilja 
1 žlica Protein shake Natural PlanetBIO 
Vse sestavine zmešamo v zmogljivem mešalniku, da dobimo gladek sok. 
 
20 minut pred večerjo  
2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
VEČERJA | Smoothie za sladke sanje 
2 banani  
1 žlička cimeta 
½ skodelice posušenih goji jagod PlanetBio  
1 velik šop zelene solate 
Vse sestavine zmešamo v zmogljivem mešalniku, da dobimo gladek sok. 
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8. dan 
Pred zajtrkom 
Sok iz 1/2 limone pomešan v vsaj 2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
ZAJTRK | Sok iz grenivke 
2 rdeči grenivki 
1 žlička MSM v prahu PlanetBIO 
Grenivki sveže iztisnemo in v sok vmešamo MSM v prahu, imenovan tudi mineral lepote, prehranska oblika naravnega žvepla, ki je 
pomembna sestavina pri tvorbi kolagena, elastina, hrustanca in keratina. 
 
DOPOLDANSKA MALICA | Sadno-zelenjavna skleda 
½ skodelice jabolka  
½ skodelice ananasa  
1 manjši korenček 
1 manjša kumara 
1 žlička pšenične trave v prahu PlanetBIO 
Vse sestavine narežemo na kocke in po vrhu posujemo s pšenično travo. 
 
20 minut pred kosilom 
2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
KOSILO | Gaspačo 
1 paradižnik  
1 manjša kumara  
1 steblo zelene  
1 rdeča paprika  
1/2 avokada  
1/3 čebule  
1 strok česna 
sesekljan peteršilj in drobnjak za posip  
limonin sok  
oljčno olje  
morska sol 
Sestavine (razen peteršilja in drobnjaka) zmešamo v zmogljivem mešalniku, po potrebi dodamo malce vode. Preden postrežemo 
potresemo z zelenjem. Priporočamo, da kosila ne zaužijemo pred dvanajsto uro! 
 
POPOLDANSKA MALICA | Zelenček 
1 banana  
½ skodelice papaje ali manga 
½ avokada 
1 večji šop špinače 
1 pest peteršilja  
sok 1/2 limone 
1 žlička spiruline v prahu PlanetBIO 
voda po okusu 
Vse sestavine zmešamo v zmogljivem mešalniku, da dobimo gladek sok. 
 
20 minut pred večerjo  
2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
VEČERJA | Detox zelenjavni smoothie 
2 skodelici narezane kumare 
nekaj listov mete  
voda po okusu 
Vse sestavine zmešamo v zmogljivem mešalniku, da dobimo gladek sok. 
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9. dan 
Pred zajtrkom 
Sok iz 1/2 limone pomešan v vsaj 2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
ZAJTRK | Zeleni jutranji sok 
1 večjega ananasa narezanega na kose  
2 velika šopa špinače  
2 vejice peteršilja 
3 žličke pšenične ali ječmenove trave v prahu PlanetBIO 
Ananas, peteršilj in špinačo iztisnemo v zmogljivem sokovniku. V sok pomešamo nekaj vode in dodamo pšenično ali ječmenovo travo, 
ter počasi popijemo po delih. Alternativa za tiste, ki nimajo sokovnika: sestavine zmešamo v mešalniku! 
 
20 minut pred kosilom 
2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
KOSILO | Sok za krepitev 
1 jabolko  
5 korenčkov  
2 rdeči pesi  
2 velika šopa zelenega radiča 
Sestavine iztisnemo v kakovostnem sokovniku. V sok pomešamo nekaj vode in popijemo po delih. Alternativa za tiste, ki nimajo 
sokovnika: korenje in rdečo peso izpustimo ter namesto tega uporabimo poljubno sadje. Skupaj z radičem, vse sestavine zmešamo v 
mešalniku! 
 
20 minut pred večerjo  
2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
VEČERJA | Sok za razstrupljanje 
1 hruška  
1 manjši gomolj zelene  
1 kumara  
1 velik šop peteršilja  
1 dcl kokosove vode 
Sestavine iztisnemo v kakovostnem sokovniku. V sok pomešamo nekaj vode in popijemo po delih. Alternativa za tiste, ki nimajo 
sokovnika: sestavine zmešamo v mešalniku! 

 
 
10. dan 
Pred zajtrkom 
Sok iz 1/2 limone pomešan v vsaj 2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
ZAJTRK | Jutranji zelenček 
4 korenčki 
2 stebla zelene  
1 šop zelene solate po izbiri  
1 manjši šop peteršilja 
Sestavine iztisnemo v kakovostnem sokovniku. V sok pomešamo nekaj vode in popijemo po delih. 
 
DOPOLDANSKA MALICA | Smoothie za zmagovalce 
1 skodelica manga 
1 kivi  
1 pomaranča  
1 velik šop blitve  
1 pest kalčkov alfa alfa 
3 žličke pšenične trave v prahu PlanetBIO  
voda po okusu 
Vse sestavine zmešamo v kakovostnem mešalniku, da dobimo gladek sok. Če nam je okus pšenične trave nov, ga lahko spijemo posebej 
z manjšo količino smoothieja. 
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20 minut pred kosilom 
2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
KOSILO | Poslastica iz cvetače 
1/2 manjše cvetače  
1 sveži paradižnik  
3 posušeni paradižniki  
1/2 rumene paprike  
1 pest suho praženih in neslanih arašidov 
5 rozin 
sveža bazilika po okusu 
sveži peteršilj po okusu  
1 strok česna  
1 žličke curry-a  
1 žlička sladke paprike 
1 žličke ingverja  
1 žlica olivnega olja 
sok 1/3 limone  
skleda solate iz kitajskega zelja 
Cvetačo narežemo na majhne koščke. Svež in posušene paradižnike, papriko, rozine in arašide zmešamo v mešalniku, da dobimo gosto 
zmes. Dodamo nekaj svežega peteršilja in bazilike, česen, ostale začimbe po svojem okusu ter olje in limonin sok. Omako dobro 
premešamo s koščki cvetače. Jed porazdelimo po krožniku in v ventilacijski pečici (pri nizki temperaturi, cca. 90°C pečemo približno 45 
minut. Jed lahko pojemo tudi hladno, tako da cvetačo predhodno na hitro pokuhamo. Zraven si pripravimo veliko skledo solate iz 
kitajskega zelja s prelivom po našem okusu.  
Priporočamo, da kosila ne zaužijemo pred dvanajsto uro! 
 
POPOLDANSKA MALICA | Popoldanski sladoled 
2 precej zreli banani (zamrznjenih)  
1 skodelica zamrznjenih gozdnih sadežev  
2 namočena datlja  
vanilija po okusu 
Dan poprej banane narežemo na koščke in jih zaprte postavimo v zamrzovalnik. V zmogljiv mešalnik stresemo koščke zamrznjenih 
banan, gozdnih sadežev sadeže, namočena datlja (odlijemo vodo) in vanilijo po okusu. Mešalnik vključimo na funkciji za pripravo 
sladoleda in si pričaramo slastno sladico, v kateri lahko uživamo brez slabe vesti. 
 
20 minut pred večerjo  
2 dcl mlačne vode + 2 klorela tableti PlanetBIO 
 
VEČERJA | Zavitki iz bučk s humusom 
1 bučka 
1 skodelica kaljene čičerike  
1 sveži paradižnik  
2 posušena paradižnika  
1 majhno steblo zelene 
1 strok česna  
1 jedilna žlica oljčnega olja 
1 velika skleda zelene solate 
Bučko olupimo in narežemo na čim tanjše podolgovate trakove (lahko uporabimo lupilec krompirja). Humus naredimo tako, da v 
mešalniku zmešamo skodelico kaljene čičerike (1 dan namakamo in cca. 2 dni kalimo – 2x na dan spiramo z vodo – oziroma toliko časa, 
da dobimo mali kalček), sveži paradižnik, predhodno namočena posušena paradižnika, malo stebelne zelene, malo česna in nekaj olja. 
Po potrebi solimo s himalajsko soljo. Humus naložimo na lističe bučk in zavijemo v zavitke. Zraven si privoščimo še veliko porcijo 
zelene solate s prelivom po našem okusu.  
Zadnji obrok hrane zaužijemo najmanj tri ure pred spanjem! 
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NAKUPOVALNI SEZNAM 
Nakupovalni seznam je pripravljen v več delih in sicer tako, da so suha in dolgotrajna živila združena, sveža živila pa so razdeljena 
na dva dela, 1.-5. dan in 6.-10. dan. Seznam je razdeljen po kategorijah, vsako živilo dopolnjujejo okvirne količine: sadje, 
zelenjava, zelenje, superhrana, oreščki in semena, začimbe itd. Priporočamo, da kupujete ekološka živila, če je le mogoče lokalno. 
 
Prvi do peti dan 
 
Sadje: 
limone:    5 kos 
jabolka:    5 kos 
banane:    4 kos 
pomaranče:   6 kos 
ananas:   2 kos 
zamrznjene borovnice:  200 g 
zamrznjene maline:  200 g 
kivi:    3 kos 
grenivka:   2 kos 
 
 
Zelenjava: 
špinača in/ali blitva:  200 g 
koromač:   1 kos 
por:    2 kos 
sladki krompir:   100 g 
brokoli:    100 g 
cvetača:    100 g 
korenček:   8 kos 
grah:    1 skodelica 
česen:    2 kos 
zelena sezonska solata:  1 večji kos 
zeleni radič:   1 manjši kos  
rdeči radič:   1 manjši kos 
kalčki alfa alfa:   50 g 
stebelna zelena:   1 kos 
navadno zelje:   1 manjše 
rdeče zelje:   1 manjše 
jajčevec:   1 kos 
bučka:    1 kos 
rdeča in/ali rum. paprika: 3 kos 
čebula:    3 kos 
motovilec:   200 g 
sveža repa:   1 kos 
paradižnik:   2 kos 
kumara:    1 kos 
avokado:   1 kos 
kislo zelje:   200 g 
pesa:    1 kos 
peteršilj:   1 šopek 
 
 
Oreščki in semena: 
mandlji:    200 g 
indijski oreščki:   100 g 
pekan orehi:   100 g 
sončnična semena:  100 g 
bučna semena:   100 g 
nepražene pistacije:  100 g 
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Superživila in ostala živila PlanetBIO: 
acai v prahu PlanetBIO 
alga klorela v tabletah PlanetBIO 
alga klorela v prahu PlanetBIO 
alga spirulina v prahu PlanetBIO 
camu camu v prahu PlanetBIO  
chia semena PlanetBIO 
goji jagode PlanetBIO 
himalajska sol PlanetBIO 
ječmenova trava v prahu PlanetBIO 
kokosovo olje PlanetBIO  
konoplino olje PlanetBIO 
konopljini proteini PlanetBIO 
MSM v prahu PlanetBIO 
protein shake Natural PlanetBIO 
pšenična trava v prahu PlanetBIO 
 
 
Začimbe: 
razne mešanice začimb – provansalske, mediteranske ipd. 
kurkuma 
kajenski poper ali rdeča paprika v prahu 
kvasni kosmiči - posip  
timijan  
tamari omaka 
vanilija 
origano 
rožmarin 
cimet 
curry 
ingver 
 
 
Ostalo: 
fižol (kuhan ali svež za kuho): 100 g 
leča (kuhana ali sveža za kuho): 200 g  
rjavi riž:     100 g 
oljčno olje:   150 g 
kvinoja:     100 g 
črne olive:      80 g 
kokosova moka:      50 g 
sezam:      30 g 
posušeni paradižniki:   200 g 
kokosova voda:     1 dcl 
suhopraženi neslani arašidi:  100 g 
rozine:       20 g 
suhe slive:    100 g 
suhe marelice:    100 g 
suhi datlji:    100 g 
čičerika (kuhane ali sveže za kuho):  100 g  
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Peti do deseti dan 
 
Sadje: 
limone:     5 kos 
jabolka:     5 kos 
mango:     3 kos 
limeta:    1 kos 
hruška:     1 kos 
banane:     5 kos 
pomaranče:    4 kos 
ananas:     1 kos 
zamrznjeni gozdni sadeži:   200 g 
hruška:     1 kos 
kivi:     3 kos 
grenivka:    2 kos  
 
 
Zelenjava: 
endivja:     1 manjša 
špinača in/ali blitva:   250 g 
cvetača:     ½ kosa 
kitajsko zelje:    1 manjši kos 
korenček:    11 kos 
zelena sezonska solata:   1 večji kos 
zeleni radič:    1 manjši kos  
kalčki alfa alfa:    50 g 
stebelna zelena:    3 kos 
ohrovt:     1 šop 
bučka:     2 kos 
rdeča in/ali rumena paprika:  3 kos 
čebula:     1 kos 
paradižnik:    4 kos 
kumara:     5 kos 
avokado:    2 kos 
pesa:     2 kos 
peteršilj:    2 šopa 
bazilika:     1 šop 
drobnjak:    par vejic 
češnjev paradižnik:   5 kos 
redkvice:    5 kos 
sveža meta:    par vejic 
gomolj zelene:    1 kos 
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ČESTITAMO! USPELO VAM JE! 
 
Iskrene čestitke ob zaključku našega programa DETOX! Verjamemo, da se počutite veliko bolje kot pred začetkom programa, da 
je nekaj odvečnih kilogramov skopnelo ter da že občutite lahkotnost in več energije, tako v telesu kot v vaših mislih. Če boste 
nadaljevali s spremenjenim načinom prehranjevanja, ohranili druge zdrave navade in bo to postal vaš novi življenjsko slog, lahko 
pričakujete zmagovito pot navzgor. 
Predlagamo vam, da zaključek našega programa ni le trenutni uspeh, temveč naj bo to res priložnost za novi začetek. Zato smo 
za vas strnili nekaj kratkih nasvetov, kako na dolgi rok ohraniti svoje čudovite dosežke oziroma kako jih preseči: 
 

1. Jutro začnemo s sveže iztisnjenim limoninim sokom, pomešanim s primerno količino mlačne ali tople vode, da poskrbimo 
za hidracijo telesa in pospešimo razstrupljanje. 

2. Tekom dopoldneva uživamo zelene smoothieje, pri katerih dajemo vse večji poudarek zelenolistni zelenjavi. 
3. Če le utegnemo, si čim pogosteje privoščimo tudi sveže iztisnjen sadni in zelenjavni sok. 
4. Če smo lačni, tekom dopoldneva zaužijemo še nekaj svežega, zrelega sadja ali zelenjave. 
5. Ob morebitni hudi lakoti zaužijemo nekaj oreščkov ali semen. 
6. Uživajmo užitne divje rasle rastline in superživila. 
7. Do dvanajste ure poskušamo uživati samo zgoraj našteto, potem pa lahko začnemo s kuhanim obrokom. 
8. Dnevno zaužijemo vsaj 50% svoje hrane v presni obliki, s časom pa poskušajmo odstotek povečati na 75%, kar bi pomenilo 

približno en kuhan obrok dnevno. Med svežimi živili dajemo čim večji poudarek zelenolistni zelenjavi. 
9. Ko uživamo kuhano hrano, poskrbimo, da bo ta pravilno kombinirana. Izbiramo med živili, ki v naši presnovi delujejo 

bazično. 
10. Ob kuhanem obroku vedno, če je to le mogoče, zaužijemo tudi veliko skledo sveže solate, ki bo živa podpora pri prebavi 

kuhane hrane. 
11. Ne kupujmo industrijsko predelane hrane, temveč samo osnovna živila, in si obroke pripravljajmo sami. 
12. Kupujmo ekološko pridelana živila, če le gre lokalna. 
13. Izogibajmo se živilom, ki vsebujejo gluten. Med žiti pa izbirajmo tista, ki ne zakisajo organizma (npr. proso, kvinoja, kamut, 

rjavi riž). 
14. Čim bolj se odpovejmo trem belim ubijalcem: rafiniranemu sladkorju, rafinirani soli in beli moki. 
15. Naredimo kritično presojo pri svojem uživanju živalskih beljakovin, porabo le-teh po potrebi zmanjšajmo in izbirajmo med 

ekološkimi viri. Živalske beljakovine nadomestimo z lažje prebavljivimi, rastlinskimi beljakovinami (npr. oreščki, semena, 
stročnice, zelenolistna zelenjava ipd.). 

16. Uporabljajmo zdrava, hladno stiskana olja (npr. olivno, konopljino, laneno, kokosovo, palmino, svetlinovo ipd.). 
17. Zadnji obrok pojejmo vsaj tri ure pred spanjem. 
18. Poskrbimo za to, da popijemo dovolj tekočine. Idealno bi bilo, če bi zaužili 1 liter tekočine na 25 kg svoje telesne teže. 
19. Nadaljujmo še z drugimi zdravimi navadami, opisanimi v tem programu! 

 
S sledenjem našim nasvetom se boste še naprej dnevno razstrupljali in ohranjali vitko postavo. Dobro se boste počutili, imeli 
polno energije in si okrepili imunski sistem. Telo vam bo vaš trud vračalo z lepo, svetlečo kožo in lasmi. S takšnim načinom 
življenja boste lajšali vplive stresa, izboljšali boste svojo delovno učinkovitost in umsko zmogljivost ter si podaljšali dan. 

 
Zeleni izdelki PlanetBIO 
 
Klorela v prahu in tabletah 
Klorela je enocelična zelena alga, ki uspeva v sladki vodi. Prah se pridobiva iz posušenih alg in je odličen naravni vir klorofila. 
Vsebuje ga kar 2%. Klorela prispeva k odstranjevanju težkih kovin iz telesa. 
 
Spirulina v prahu in tabletah 
Spirulina je ena od prvih oblik življenja, ki je planet pred približno 3,6 bilijoni let začela oskrbovati s kisikom. Je enocelična 
cianobakterija, ki predstavlja bogat naravni vir kakovostnih beljakovin, ki prispevajo k povečanju mišične mase in k ohranjanju 
zdravih kosti. 
 
Ječmenova trava v prahu 
Ječmenova trava predstavlja vir klorofila, mineralov in vitaminov. Vsebuje folat, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema in 
zmanjševanju utrujenosti ter izčrpanosti, in krom, ki prispeva k vzdrževanju normalne ravni glukoze v krvi. 
 
Pšenična trava v prahu 
Pšenična trava predstavlja naravni vir vlaknin, beljakovin, vitaminov, mineralov in klorofila. Mangan in vitamin C imata vlogo pri 
zaščiti celic pred oksidativnim stresom, folat pa prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju. 
 


