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Grønn smoothie med kokos og klementiner

Lavendel og honning crostini med bær

Bakst med god samvittighet
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Søtpoteten, den undervurderte grønnsaken

Detox vann, en stressfri vei til en sunnere kropp

Fantastiske oppskrifter med gojibær

Søtpotet og kikert burger med tahini youghurt

I DENNE 
UTGAVEN
Julestria er over, og dagene blir lysere og lenger. Med 
bedre tid iløpet av dagen, kan det være godt å kunne 
unne seg noe godt, sunt og sette av tid til å slappe av. 
I denne utgaven av Foodies Magazine, har vi tatt med 
søtpoteten som en av de viktigste grønnsakene i år, 
den er smakfull, god og har utallige bruksområder! Vi 
har også ønsket å dele enkle oppskrifter som man kan 
implementere i hverdagen. Enten det er en supergod 
jackfruktmilkshake eller detox vann, - oppskriftene du 
kan finne i denne utgaven av magasinet er godt for 
smaksløkene, kropp og sinn. Kos deg!

Kristine Gulden
Ansvarlig Redaktør
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ANANAS SOM  
SMAKSBALANSERER
Ananas er en av verdens mest solgte 
frukter og en naturlig del av frokost-
bordet i store deler av verden. Ananas 
brukes også mye i det asiatiske kjøkken 
for å tilføre sødme og for smaksbalanse 
i matlagingen.

MANGE BRUKSOMRÅDER
Frukten er nydelig som den er - saftig 
og smakfull. Forsøk med kuttet ananas 
til frokost du også. Garantert suksess! 
Ananas er ikke bare aromatisk, smakfull 
og kalorifattig. Den er også en veldig god 
kilde til vitamin C. 

Ananasens helt spesielle kombinasjon 
av sødme og syrlighet gjør den svært 
anvendelig også som smaksbalanserer  
i matlagingen. Det mest unike ved frukten 

er det faste fruktkjøttet som gjør den 
meget godt egnet i varmretter.

I det asiatiske, indiske og meksikanske  
kjøkken er frukten mye brukt for å tilføre  
sødme og fremhever kryddersmaken i 
sterk mat.

SAUSER OG MARINADER
Ananassaften gir også svært god base 
for sauser og marinader. Du kan gjerne  
erstatte sitron med ananas for litt mindre  
syrlighet, men mer sødme.

I Thailand  spiser  de frukt og drikker  
ferskpresset juice som mellommåltid 
hele døgnet! Kanskje det er derfor de 
har overskudd til å smile hele dagen?

MØR KJØTTET MED FRUKT
I Thailand brukes frukt til mørning av 
kjøtt. Papaya, mango og ananas egner seg  
best. Finhakk eller lag mos av frukten og  
smør over kjøttet. 

La det ligge i kjøleskapet noen dager. 
Det fremskynder mørningsprosessen og 
gir en fantastisk smak på kjøttet.

 Tekst /  Taznin Rahman

Oppskrift / www.klikk.no

CHILLIMARINERT ANANAS
INGREDIENSER:
 1 ananas, i terninger
 1 vaniljestang
 3/4 dl vann
 75-100 g sukker
 2-3 cm rød chili uten frø, finhakket

FREMGANGSMÅTE:
1. Skrell ananasen ved å skjære av 
skallet og del den deretter i to på langs. 
Skjær ut kjernen og kast den. Skjær 
ananasen i omtrent like store terninger.

2. Lag sukkerlaken ved å koke opp 
vann og sukker. Splitt vaniljestangen 
på langs og skrap ut frøene. Ha va-
niljestangen og frøene, samt chillien i 
kjelen – og kok opp.

3. Fordel ananasbitene i en liten ildfast 
form og hell den varme sukkerlaken 
over i formen. Bak ananasen i ovnen 
ved 220 grader i ca. 25 minutter, til 
ananasen er mør og har såvidt fått  
farge. Rør forsiktig et par ganger  
underveis i stekingen.

ANANASSMOOTHIE
INGREDIENSER:
 2 dl vaniljeyoghurt
 frisk vannmelon
 ½ stk frisk ananas
 5 stk isbiter

FREMGANGSMÅTE:
Hell yoghurt i en blender/foodprosessor. 
Tilsett oppkuttet ananas, vannmelon 
og isbiter. Kjør blandingen i ca 40 
sekunder, eller til alt er blandet og blitt 
en jevn drikk.

Oppskrift / www.trinesmatblogg.no

TIPS!
Prøv den på grillen 
for et smakfullt og 

sunt tilbehør til 
grillmaten!
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JACK
FRUKT
Jackfrukt er en type brødfrukt 
som opprinnelig kommer fra  
India. Derfra ble den spredt 
videre til Sørøst-Asia  
og Filippinene.

EGENSKAPER
Jackfrukt er en næringsrik frukt og  
inneholder masse A-, B- og C-vitamin.

KVALITETSKRAV
Jackfrukt skal være hel og uten sår eller  
mekaniske skader. En moden jackfrukt er 
myk og saftig, lukter sterkt og gir etter for et 
lett trykk.

DETTE er retten du uten problemer kan 
servere dine kjøttspisende venner. Jackfrukt 
har nemlig en kjøttaktig konsistens. Umoden 
jackfrukt har god konsistens, altså 
tyggemotstand, samtidig som den er  
mør og god.

JACKFRUKT MILKSHAKE
INGREDIENSER
 1 boks jackfrukt
 jackfruitjuice
 5 kopper isbiter
 vaniljeis
 1 kopp helmelk
 1 ts smør
 1 ts brun sukker
 kondensert melk eller sukker etter smak

FREMGANGSMÅTE
Skjær jackfrukten til små biter. Plasser 
jackfrukt, is melk, iskrem og jackfruitjuice 
i blenderen. Kjør til en glatt røre. Tilsett  
sukker eller kondensmelk etter behov og 
smak til, hell oppi høye glass med fargrike 
sugerør og du har noe sunt, godt og eksotisk 
å unne deg med!

 Oppskrift / www.workwithray.com

5 PORSJONER

ENKEL

10 MINUTTER
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TIPS!
Topp med desserten  

med karmellistert 
jackfrukt når du har 

gjester for å pynte litt 
ekstra.
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4-5 klementiner, skrelt,  
strenger stort sett fjernet
1 moden banan, tidligere 
skivet og frosset
1/2 kopp lys kokosmelk
En stor håndfull greener   
(spinat anbefales)
3-4 isbiter

Akkurat i tide for både kulden og influensa- 
sesongen er sitrusfrukter på sin øverste 
topp. Noe som gleder alle smoothie- 
avhengige verden over, for sitrus- 
frukter er de perfekte ingrediensene 
som kan gjøre drikken din både 
søt eller sur. 

Denne lille perlen er super  
grønn, full av immun- 
boostende vitaminer og 
næringsstoffer. Den er 
perfekt søt, kremet, fersk, 
men ikke for søt. Altså 
en slags en drøm. Denne 
typen smoothie sammen 
noe litt mer omfattende, 
som for eksempel en tofu 
krafse, frokost poteter eller 
hummus toast er også noe å  
anbefale. Den kan også gjøre seg  
som en etter-trening drink med 
tillegg av ditt favoritt protein pulver. 
Du vet, for å fåvde store musklene vi 
alle i hemmeligheten virkelig ønsker når 
sommeren er står på dør.

INGREDIENSER

Tekst /  www.minimalistbaker.com

Det er ekstra godt med noen 
få friske mynte eller koriander 
blader. 

TIPS!
Lag gjerne dobbel 

oppskrift og ha alltid 
en smoothie klar  

i fryseren
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Det er ingen tvil om at bær er noe av det sunneste du kan spise. Fra blåbær til eksotiske 
fettere og kusiner fra fjerne land, bærfamilien har slått ut de andre superfruktene og står 

på toppen av superfrukt-pallen. Jo da, appelsinfrukter og grønne salater får jo  
anerkjennelse de og, men det er bærene som står i rampelyset.

Tekst / Kristine Gulden

 AÇAIBÆR
Açaibærene vokser i regnskogene i 
Sør-Amerika og det siersat de er en slags 
form for anti-aging superbær. Disse 
bærene er proppfulle av 19 aminosyrer, 
sunne fettstoffer og et imponerende an-
tall av antioksidanter. Açai kan spises rå, 
i kapsler, i drikker som juice, smoothier 
og energidrikker og andre matprodukter.

 CAMU CAMU
Camu camu har en syrlig smak og er fulle 
av vitamin C, noe som forklarer hvorfor 
de tradisjonelt er brukt som motmiddel 
mot forkjølelse og influensa. De opprett-
holder også sunne øyne, tannkjøtt og 
hud, og styrker sener og leddbånd. Til-
sett en teskje med camu camu pulver i 
juicer, smoothier og salat dressinger. 

 BRINGEBÆR
Det er noe med spesielt med bringebær, 
putt en i munnen og du opplever en 
smaksfull sommer på tungen. Bringebær 
er et av de bærene som inneholder mest 
fiber, med opptil 20% fiber per totalvekt. 
De er også en fantastisk kilde til vitamin 
C, vitamin B (1-3) og jern, i tillegg til 
mange gode antioksidanter. Bak dem, 
smak dem eller hiv de i smoothien, godt 
er det uansett!

 BLÅBÆR
Bare kall dem “den blå superkraften”. 
Blåbær er fullpakket med mangan, som 
er et energiøkende mineral, med cirka 4 
gram fiber per kopp; og vitamin K som 
bidrar til å styrke benbygningen. Hiv en 
dæsj blåbær i salater, smoothier, quinoa 
eller bakverk!

 TRANEBÆR
Tranebær er infeksjonsbekjempende su-
perbær som bør nytes året rundt! De er 
fullpakket med en gruppe flavonoider 
kalt proantocyanidiner, som bidrar til å 
forminske risikoen for urinveisinfeksjon. 
Prøv å mikse ferske tranebær i smoothi-
er, dryss de tørkede variantene i havre-
blandingen til frokost eller bak dem inn 
i muffins eller brød.

 GOJIBÆR
Hvis energi er målet ditt, så er dette  
bæret for deg. Fra urtiden av har  
kinesiske medisinfolk brukt disse 
bærene for å forbedre synet, immunfor-
svaret og forlenge levetiden. De er full-
pakkede med vitamin C og E og betaka-
roten. Spis tørkede gojibær som snacks, 
putt en håndfull i salaten eller frokost-
blandingen, eller hiv dem i  en smoothie. 
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INGREDIENSER
 4,7 dl hvetemel
 1/2 ts kanel
 1/2 ts salt
 1,2 dl sukker
 1,2 dl kokosmasse
 0,3 dl gojibær
 0,3 dl sjokoladebiter (mørke, lyste, eller begge deler)
 100g kokosolje/smeltet smør
 3 dl melk
 1 egg, lettvispet

FREMGANGSMÅTE
Forvarm ovnen til 180ºC. Sett fram et stekebrett og plasser 
12 muffinsformer. Sil mel, kanel og salt sammen i en stor 
bolle. Putt oppi kokosmassen, gojibær, sjokoladebitene og 
sukker i de silede ingrediensene og bland kort sammen. I en 
mindre bolle, bland sammen de våte ingrediensene; kokosolje, 
melk og egg. Spe så dette opp i den store bollen med de tørre  
ingrediensene og bland sammen med en tresleiv eller  
slikkepott til alle ingrediensene er godt blandet sammen. Fyll  
muffinsformene 3/4 med muffinsblandingen. Fortsett til all  
blandingen er brukt opp. Sett formene inn i ovnen i ca. 20-25 
minutter, eller til toppen er blitt gyllenbrun. La muffinsene stå 
og kjøles litt, før de slukes!

Tekst / www.thewhimsicalwife.com

MUFFINS MED KOKOS, 
SJOKOLADE & GOJIBÆR

Den grunnleggende oppskriften til denne muffinsen er alltid en sikker vinner. Den er lett, 
luftig, og gir en helt uiståelig mersmak. Her er det brukt kokosolje istedet for smør som 

gjør at smulende smelter på tungen.



4 PORSJONER

ENKEL

1,5 TIME

Alt du trenger er fem enkle ingredienser for å lage 
deg selv en elegant forrett eller en lett dessert.

INGREDIENSER
5 dl honning (nøytral smak)
0,6 dl lavendelknopper
2 ferske franske baguetter, 
skåret ca. 2,5 cm tykke
Hvit geitost (eller kremost))
Ulike bær etter ønske
Mynteblader (kan sløyfes)

Tekst / www.designlovefest.com

FREMGANGSMÅTE
1. Småkok honning og lavendel 
på lav varme, i ca. 1 time. Rør fra 
tid til annen. Sil av røren, slik at 
lavendelknoppene blir igjen og du 
får en jevn masse med lavendel-
honning. La den avkjøles helt, før 
du heller det over i et norgesglass 
eller lignende for oppbevaring.

2. Skjær baguettskivene på skrå 
(det får de til å se ekstra delikate 
ut!). Jeg liker brødene når de er 
myke i midten, men en tradisjonell 

crostini er ristet. Hvis du skal riste 
brødet, bruk en brødrister. Om 
du skal lage mange, forvarm  
ovnen til 175 ºC og dekk bake-
papir med baguettskivene. Stek 
dem i ca. 15-20 minutter til de 
er gyllenbrune og sprø. La dem  
avkjøles før servering.

3. Smør hver crostini med et lag 
hvit geitost (eller annen ost etter 
ønske) og legg et lag med ferske 
bær og lavendelhonning. Pynt 
med et mynteblad om du vil.



Søtpoteten kan 
brukes på

 mange områder

«Alle bevis tatt 
i betraktning, er 
ikke det den mest 

sannsynlige 
forklaringen»
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«Jeg er helfrelst på søtpoteter. Det er en 
helt vidunderlig grønnsak når du først 
har fått øynene opp for den», sier Britt 
Kåsin, informasjonssjef i opplysnings-
kontoret for frukt og grønt. Selv har hun 
nettopp kjøpt to store søtpoteter hun 
skal kose seg med i helgen.«Min favoritt 
er å bake dem: Bare vask, del den i store, 
tykke båter, og bak dem i ovnen. Nydelig 
med koriander på, godt til stekt kylling 
og salat.»

Nordmenn har begynt å fatte  veldig  
mye større interesse for den anvendelige  
oransje næringsbomben. Siden 2010 er  
importen av søtpoteter til Norge nesten  
doblet, nå spiser vi 617 tonn året. 
«Det er en jevn økning», sier Per  
Gunnar Aftret, kommunikasjons- 
rådgiveri Statens landbruksforvaltning. 
«Men til sammenligning spiser vi 73000 
tonn vanlige poteter», legger han til.

Så er da heller ikke søtpotet potet, den 
tilhører ikke engang samme slekt og er ti 
ganger søtere. Søtpoteten kommer opp-
rinnelig fra Sør-Amerika, og ifølge ny 
forskning gir denne lille knollen en viss 
støtte til oppdageren og eventyreren

Thor Heyerdahls ikke anerkjente teori om 
at Sør-Amerikanere befolket Polynesia.  
 

 

Nye genanalyser viser nemlig at søt- 
poteten spredte seg fra Peru og Ecuador 
til Polynesia før europeerne kom. Som  
motargument har det flere ganger blitt 
hevdet at frøene skal ha spredd seg til  
Stillehavet uten menneskelig hjelp, og 
så krysset det, men søtpoteten ble mest 
dyrket oppe i Andesfjellene, og ville i så 
fall hatt en lang vei.
«Alle bevis tatt i betraktning, er ikke det 
den mest sannsynlige forklaringen», sier  
Caroline Roullier, botanist ved Centre for  
International Agricultural Cooperti-
on and Research for Development i  
Frankrike, som har ledet forskningen på 
søtpotetens ferd.

Polynesiere på besøk i Sør-Amerika 

kan altså ha tatt å fraktet den sunne  
søtpoteten tilbake til øyene, og søtpoteten 
bør derfor være alle Kon-Tiki-tilhengeres 
venn. Fra Sør-Amerika spredte grønn- 
saken seg til store deler av verden.  
I USA er søtpoteter et must for de fleste til  
Thanksgiving-kalkunen, men du kan  
også kjøpe bakte søtpoteter som hutig-
mat og friterte søtpoteter i stedet for 
pommes frites.

«Det er den mest undervurderte grønnsa-
ken», sier Heather Mangieri til VG. Hun 
er både lege og talskvinne for verdens 
største og fremste organisasjon for mat- 
og kostholdseksperter, det amerikanske 
Academy of Nutrition and Dietetics. 
«Søtpoteten er en one-stop-shop for  
viktige næringsstoffer som betakaroten, 
vitamin C, kostfiber og kalium. I tillegg 
de er veldig anvendelige, smaker helt 
nydelig bakt, most, fritert, i gryteretter 
eller sammen med andre grønnsaker». 

DEN UNDEVURDERTE
GRØNNSAKEN
Søtpoteten er vidundergrønnsaken som fulgte i kjølvannet til Kon-Tiki 
og som i dag seiler inn i norske butikker.

«Søtpoteten er en 
one-stop-shop for 

viktige næringsstoffer»

Tekst / KarolineJohanne Melhus
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MIDDELS

30 MINUTTER

TIPS!
Server med en 

frisk salat
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INGREDIENSER
Til burgerne
1 medium søtpotet
1 kopp hermetisert kikerter, 
dreneres og skylles
1 egg
1 kopp mel
1 + ½ tsps paprika
1 ts malt koriander
1 ts tørket oregano
En klype salt

Til yoghurt
¾ kopp gresk yoghurt
2 ss tahini
saften av en halv sitron
salt og pepper
1 liten fedd hvitløk, revet eller 
hakket

Olivenolje, til steking
4x hamburgerbrød
Salat av eget valg til servering Tekst / www.thesugarhit.com

FREMGANGSMÅTE
Denne retten er fantastisk på mer enn en 
måte. Ikke bare er den kjempe god og  
lekker å se på, men også bra proteinrik.  
Burgeren er også helt vegetarisk, men 
ikke vegansk.  Siden retten er super  
enkel og rask å lage, lønner det seg å  
gjøre tahini yoghurten ferdig først. 

For å lage yoghurten, er det sipel- 
then bare å røre alle ingrediensene 
sammen. Sausen kan virke kornete 
og tykk i starten, men om du forsetter 
å røre så vil det jevne seg ut. Hvis den  
fortsatt er for tykk – tilsett en del ekstra 
lunket vann. 

For å lage burgerne begynner du 

med å vaske søtpotetene og raspe nok 
til å fylle ca. 2 toppende kopper. Bland  
deretter sammen kikerter, egg, mel og 
krydder sammen i en bolle, og bruk 
hendene til å jobbe blandingen sammen. 
Noen av kikertene bør brytes opp og 
noen bør være hele. 

Varm en teflonstekepanne med et 
tynt lag med olivenolje på middels høy  
varme. Tilsett salt til burger-blandingen 
og rør gjennom. Du bør salte før steking, 
hvis ikke vil det lekke væske ut av søt- 
potetene, som gjør blandingen for våt. Ta 
ca. en fjerdedel av blandingen om gangen, 
form til en flat masse med hendene og legg 

i pannen. Stek i ca. 2 minutter på hver 
side eller til burgeren er gyllen og sprø.  
Til slutt tar du bare en god dose med  
tahini yoghurt på det ene hamburger-
brødet, plasserer søtpotetburgeren og 
topper med ulike salater av eget ønske. 



22 23

FREMGANGAMÅTE
Forvarm ovnen til 250 grader og smør en 

standardstørrelse muffinspanne. Forbered 

lin eggene ved å kombinere lin og vann i 

bollen til foodprocessoren. Tilsett resten av 

ingrediensene. Du vil ha det ganske glatt. 

Fordel røren i muffinsformene og legg til 

topping. Stek i ca. 20 min. eller til toppen er 

tørre og kantene begynner å trekke vekk fra 

sidene. Avkjøles i 30 minutter.

FREMGANGAMÅTE
Smelt sjokoladen i mikrobølgeovn i 30  

sekunders intervaller eller over et vannbad. 

La den avkjøles mens du pisker kokoskrem.

Legg i peppermynteolje og bland sammen. 

Begynn med 1/8 ts, deretter opp til 1/4 ts 

avhengig av ønsket smak. Legg på smeltet 

sjokolade og bland igjen. Bruk en skje til å 

dele mellom 3-4 porsjonsformer eller korte 

drikkeglass og dekk til med plastfolie.  

 

Kjøles i minst 30 minutter før servering. 

Serveres med kokos pisket krem, knust  

peppermynte, og / eller sjokolade eller  

kakao eller kakaopulver.

FREMGANGAMÅTE
Bland melk og vann og rør inn gjæren. Ha 

mel, salt og sukker i en bakebolle og tilsett 

det våte. Elt til du har en jevn, fin deig. Sett 

til hviling 20 minutter i kjøleskap. Ta deigen 

ut av kjøleskapet og kjevle ut til en firkant. 

Legg smøret i midten og pakk deigen rundt 

til alt smøret er dekket. Kjevle ut til et langt 

rektangel og brett inn den éne siden 1/3 inn, 

så den andre siden over så du har tre lag.  

Avkjøl ytterligere 40 minutter. Kjevle ut dei-

gen motsatt vei, slik at siden du kan se de tre 

lagene nå bli endestykkene, og gjenta bret-

tingen. Legg deigen i fryseren i ca 30 min.

Iblant bør man unne seg 
god bakst, spesielt om 
de er så sunne, raske og 
enkle som disse.  

25 g gjær

2,5 dl melk

2,5 dl vann

900 g hvetemel

10 g salt

300 g smør

200 g mørk sjokolade

SUKKERFRI PAIN AU CHOCOLAT 

GLUTENFRI VEGANSK BROWNIE 
MED SORTE BØNNER

1 3/4 kopper svarte bønner, godt skylt

2 store lin egg

3 ts kokosolje, smeltet (eller annen olje)

3/4 kopp kakao pulver 

1/4 ts havsalt

1 ts ren vanilje ekstrakt

1/2 kopp rå sukker,

1 1/2 ts bakepulver

MØRK SJOKOLADEMOUSSE  
MED PEPPERMYNTE 

1 15-gram kan kokos krem

1 1/2 kopper mørk sjokolade, 

grovhakket

1/4 ts ren peppermynte ekstrakt

Tekst / www.thesugarhit.com Tekst / www.minimalistbaker.com

Tekst / www.eatsandtreats.com
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DETOX VANN
En detox trenger ikke være en 100 meters sprint mot målstreken. Som et maraton, kan 
detox oppnås sakte, men sikkert. Det kan - og burde - inneholde elementer som vi allerede 
har i hverdagen, og dermed forsikre at vi tar den mest stressfrie og sunneste veien til en 
sunnere kropp. 

VANN er den enkleste og mest effektive 
ingrediensen til detox. Alle kroppens 
funksjoner behøver vann. Vann renser 
farlige stoffer fra organene. Det tilbyr 
fuktighet til øret, nesen og svelg. Vann 
lar leveren forbrenne fett raskere, som 
gir de overarbeidende nyrene våres 
en pause. Oksygenet i vann som reiser 
fra celle til celle bidrar med muskel-
bygging og forsterker nervefunksjoner. 
Ved å drikke vann kan du miste vekt,  
forminske synligheten av rynker, og 
opprettholde sunne negler og hud. Kort 
sagt: Vann detoxer, fra insiden og ut.

The Institute of Medicine avdekket at  
den nødvendige mengden væskeinntak 
for menn er ca. 3 liter. For kvinner er 
tallet 2.2 liter. Ettersom vi har vann rent 
og sunt vann i springen, hvorfor drikker 
vi da ikke mer av det?

Fordi vann er veldig kjedelig. Det er  
grunnen, og blir ofte overskygget av mye 
mer spennende elektrolytiske drikker, 

vitamin og mineralpakkede juicer og 
smakfull brus. Men vann kan også være 
minst like spennende, og nå skal du lære 
hvordan!

Ved å tilsette et par skiver med 
frukt eller grønnsaker i vårt daglige  
inntak av vann, kan det gi fordeler til 
både sinn, kropp og sjel på samme tid.  
Tilsett et par skiver av frukt og grønn- 
saker som gir kroppen mulighet til å ta opp  
viktige mineraler og vitaminer, samtidig 
som det er så godt at vi kan lure oss selv 
til å drikke mer vann enn før. 

I bunn og grunn, en detoxerende  
diett er en enkel måte å rense kroppen 
og skylle ut de giftstoffene som måtte 
befinne seg i kroppen vår, og vann er 
den beste måten for å fa det til å skje. 
Best av alt, dette er noe vi kan gjøre hver 
dag, som forhåpentligvis vil bli et langt,  
detoxisert maraton som vi kan våge  
å kalle livet.

HVORDAN LAGE DETOX VANN:
Kutt frukt eller grønnsaker i biter eller 
skiver. I et litersglass legg frukten på 
bunnen. Fyll til kanten med isbiter og 
fyll med vann, La den stå i kjøleskapet 
i en halvtime, slik at vannet trekker opp 
smak og næring fra frukten, Den holder 
seg godt i kjøleskapet i cirka to dager, og 
vannet er best når det er kaldt.

Når det er sagt, så får du ikke i deg de 
anbefalte 5 om dagen ved å kun drikke 
detox vann, men hver lille bit hjelper.

Tekst / www.bembu.com

JORDBÆR, LIME
Jordbær er fullpakket med et fantastisk 
våpen mot tegn på alderdom på grunn 
av sine styrkende egenskaper for hår, 
hud og negler.

ANANAS OG MINT
Ananas forebygger betennelser og bidrar  
til å dempe blant annet leddsmerter og 
gikt, mens mint hjelper fordøyelses- 
systemet ved å aktivere spyttkjertlene og 
fordøyende enzymer.

AGURK, BRINGEBÆR, DRUE
Agurk hydrerer og skyller ut giftstoffer. 
Bringebær kan forebygge betennesler og 
druer inneholder kreftbekjempende og 
rensende næringsstoffer.

APPELSIN, SITRON, INGEFÆR
Appelsiner bidrar til en sunn blod- 
sirkulering, sitroner hjelper fordøyel-
sen (og en god ånde). Mens ingefær er  
imidlertid beryktet for å gi en utrolig 
good boost til immunsystement.

RABARBARA, EPLE, KANEL
Rabarbara er en kjempegod kilde til  
vitamin K som motvirker blodpropp, 
epler har mange fordeler som å opprett-
holde bein og vev, og kanel er noe av det 
beste til å booste forbrenningen.
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Prior Solegg er egg av høy kvalitet. 
Hønene spiser rent, vegatbilsk fôr av mais, 

som gir den gule, varme fargen.

Biola fettfri syrnet melk har en frisk og god smak av 
ekte frukt og bær. Biola passer godt alene, sammen 

med frokostblanding eller til brødmat. 
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