Meniu post-detox

În primele 3 zile se pot consuma legume,
nuci și semințe în orice cantitate, de
preferință fierte sau la abur.
Mic dejun

• budincă de chia/lapte de cocoș/nuci/coacăze
• ovăz lăsat peste noapte la înmuiat în lapte
alternativ presărat cu scorțișoară/semințe și nuci

Prânz
•
•

Salată de quinoa cu legume
Omletă vegană cu tofu și legume

Cină

• supe cremă de legume/broccoli/conopidă/
ciuperci/mazăre sau ciorbă de legume
• legume la grătar (ciuperci/dovlecei/vinete/
ardei gras) stropite cu ulei de măsline, usturoi,
pătrunjel verde sau spanac cu usturoi

Ziua 1

Dimineața la trezire: 1 pahar mare de apă cu 1/2
lămâie stoarsă
ora 9:00 mic dejun (la 12-13 ore după cină): 1 cană
lapte de migdale + 2 linguri de ovăz + un pumn de
fructe de pădure + 2 linguri de semințe amestec
(floarea soarelui, dovleac, in, cânepă) + 1 ceai verde
13:00 prânz (la 3-4 ore după mic dejun): legume la
cuptor ( rosii, ceapa, ardei, cartof dulce, dovlecel) +
hummus și avocado
15:00 suc verde
17:00 1 ceai (lămâie, ghimbir, frunze de mentă) sau
ceai de fenicul sau ceai de mușețel + 1 pumn migdale/
nuci/caju
19:00 ciorbă/supă de legume

Ziua 2

Dimineața la trezire: 1 pahar mare de apă cu 1/2
lămâie stoarsă
ora 9:00 budincă de chia cu lapte de migdale și
scorțișoară și fulgi de cocos
13:00 supă cremă de legume
15:00 suc verde
17:00 1 banană + 1 pumn semințe/nuci
19:00 supă crema de broccoli

Ziua 3

Dimineața la trezire: 1 pahar mare de apă cu 1/2
lămâie stoarsă
ora 9:00 1 ou fiert + avocado + castravete + ardei
kapia
13:00 somon cu suc de lămâie + mărar tocat + piper
negru + legume mixte
15:00 suc verde
17:00 hummus pastă/fasole bătută + morcovi/țelină
19:00 supă cremă de legume

Ziua 4

Ziua 7

Ora 9:00 smoothie + 1 linguriță psyllium

Ora 9:00 budincă cu o mâna de fulgi de ovăz + o mână
de fulgi de hrișcă + 2 lingurițe de semințe de psyllium
+ 2 lingurițe semințe de chia + 1 banană+ 1 pahar cu
lapte vegetal/kefir + scorțișoară

Dimineața la trezire: 1 pahar mare de apă cu 1/2
lămâie stoarsă

13:00 salată de rucola cu orez sălbatic și ciuperci
15:00 suc verde
17:00 un pumn nuci + un ceai fenicul/mentă + lămâie
19:00 supă ciorbă de legume/cremă broccoli/conopidă

Dimineața la trezire: 1 pahar mare de apă cu 1/2
lămâie stoarsă

13:00 salată de quinoa cu legume și piept de pui
15:00 suc verde
17:00 smoothie cu kiwi și avocado
19:00 pește cu orez sălbatic și legume la cuptor

Ziua 5

Dimineața la trezire: 1 pahar mare de apă cu 1/2
lămâie stoarsă
ora 9:00 iaurt bio cu fulgi de ovăz, nuci, semințe și
banană
13:00 piept de curcan la cuptor cu legume asortate
15:00 suc verde
17:00 nuci și semințe cu banană
19:00 salată cu năut fiert, cu ardei copți și multe frunze
de spanac, roșii cherry, busuioc uscat, 1 linguriță de ulei
de măsline

Suplimente

Ziua 6

Dimineața la trezire: 1 pahar mare de apă cu 1/2
lămâie stoarsă
ora 9:00 2 felii de pâine integrală de hrișcă cu 2 linguri
de hummus și ardei copt + castravete
13:00 mâncare de dovlecei și morcovi, varză, praz
+ 120 g carne de pui sau curcan + 2 felii de pâine
integrală
15:00 suc verde
17:00 bucăți de măr cu unt de migdale/caju
19:00 orez integral cu ciuperci și legume

•
•
•

Omega 3
enzime digestive
probiotice

Rutina zilnică

• perierea pielii în
fiecare seară, pe pielea
uscată, 3-5 min
• probiotic dimineața pe
stomacul gol – 1 lună
• enzime digestive
înainte de mesele
principale
• Omega 3 – 2 capsule/
zi seară după masă
• mișcare în fiecare zi,
minim 7000 pași
• oprim aparatele
electronice cu 1 oră
înainte de culcare
• minim 3 litri de lichide
pentru următoarea
săptămână

Exemple de sucuri care pot
înlocui o gustare dintre mese sau
micul dejun
Suc verde (juicer)
1 castravete mare
1 legătură mărar
1 legătură pătrunjel
1/2 lămâie
1/2 țelină
1 mână spanac
1/2 măr verde

Suc energizant
(juicer)
2 mere golden
1 lămâie
1 cub (1 cm) ghimbir

Suc Clean (juicer)
4 morcovi
1/2 castravete mare
1 sfeclă mică

Suc vitamine (juicer)
1 măr golden
1 pară verde
1/2 lg scorțișoară
vârf lingură nucșoară

Smoothie verde
(blender)

1 grapefruit roșu
1/2 castravete verde mare
2 căni apă
1 lg spirulină
1 lg iarbă de grâu/orz
10 picături ștevie
1/2 lingură scorțișoară/
goji/polen pudră

Smoothie Blancing
(blender)
1 banană
1 cană lapte migdale
2 linguri semințe de chia
1 lingură raw cacao

Smoothie Kiwi
(blender)

1 avocado
2 kiwi
4 porții verdeață (salată
iceberg, salată verde,
kale, rucola)
2 lingurițe vanilie
2 lingurițe spirulină
200 ml lapte migdale/orez

Smoothie (blender)

1/2 cană lapte cocos
1 porție spanac
2 linguri mentă
1-2 picături de ulei de
mentă
1 lingură pulbere cânepă
8 cuburi gheață
1 ligură ștevie/sirop
agave/arțar - la final
2 linguri cacao - la final
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