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Očistný týždeň
Je tu jar a s ňou prichádza aj náš očistný týždeň, počas ktorého naštartuješ svoj zdravý
životný štýl. Tento týždeň je určený pre každého, kto chce spraviť pre svoje zdravie niečo viac.
Odporúčam ho každému. Počas nasledujúceho týždňa sa ti krásne prečistí celý tráviaci systém,
telo si oddýchne a prečistí sa ti aj hlava. Zároveň do seba dostaneš veľké množstvo vitamínov,
minerálov, stopových prvkov, vlákniny, antioxidantov a samých "dobrých" vecí.

Dôležité zásady
nikdy počas žiadneho dňa v tomto týždni nesmieš pociťovať hlad
dopraj si počas tohto týždňa oddych a dostatok spánku
hydratácia je dôležitá - bylinkové čaje, minerálne vody a čistá voda s citrónom
množstvo potravín v danom jedle prispôsob svojim potrebám (jedz do sýtosti)
uprednostňuj kvalitné potraviny
počas najbližšieho týždňa vypusti náročné a vysokointenzívne cvičenia
pitie alkoholu a kávy je samozrejme “neodporúčané” :-)

Pitný režim je počas nadchádzajúceho týždňa alfou a omegou. Nižšie nájdete rôzne tipy na
dopônenie tekutín počas dňa:

čistá voda, voda s citrónovou šťavou, mätou, zázvorom a limetkou

bylinkové čaje: mätový, harmančekový, medovkový, čaj z malinových listov, šalvie, citrónovej
zelený čaj, biely čaj, maté, rooibos a ovocný čaj (bez medu) 

minerálne vody, zeleninové a ovocné šťavy


Očistný týždeň nie je hladovka alebo diéta.
Robíme to pre svoje zdravšie ja.
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Vodový deň
Jednodňový očistný pôst na vode
Počas tohto dňa si naše telo oddýchne, prečistí sa a odľahčí. Vyplavia sa nahromadené
zvyšky z trávenia a celý tráviaci systém dostane čas na oddych a regeneráciu. Tento deň bude
pomyselným reštartom pre naše telo. 


Dbajte na to, aby ste v tento deň nevykonávali ťažšiu fyzickú prácu a náročné cvičenie.
Vyvarujte sa veľkej záťaži a stresu. Snažte sa čo najviac oddychovať. Vynechajte kávu a
doprajte si radšej dlhší spánok alebo odpočinok počas dňa ak to je možné.

Utorok
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Smoothie / šťavový deň
Pre naštartovanie metabolizmu začíname každý deň s teplou vodou a šťavou z citróna. Má to
priaznivé účinky na podporu trávenia a hydratáciu nášho tela. Počas celého dňa pijeme
mixované smoothies, ich objem a hustotu si prispôsobte podľa svojich potrieb a pocitu hladu.
Každý z nás je iný a každý potrebujeme iné množstvo smoothie na zasýtenie.

Raňajkové smoothie
špenát, banán, jahody, pomaranč a orechové maslo

Desiata
stonkový zeler, hruška, pomaranč, polníček, voda (alebo šťava) a slnečnicové semienka

Obed
mango, pomaranč, maliny, banán, chia semienka, voda

Olovrant
čučoriedky, jahody, cuketa, hruška, špenát, mandľové maslo, voda

Večerné smoothie
čučoriedky, jahody, cuketa, hruška, špenát, mandľové maslo, voda

Streda
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Čerstvý deň
Počas tohto dňa pridávame zeleninu a ovocie v surovom stave. Na zvýšenie výživovej hodnoty
jednotlivých jedál využijeme oriešky a semienka.

Raňajkový ovocný šalát
jablko, hruška, pomaranč, jahody, čuučoriedky, banán a chia semienka

Desiata
strúhaná mrkva s jablkom, citrónovou šťavou a orieškami (podľa vlastného výberu)

Obed Šalát s avokádom
ľadový šalát, špenát, polníček, paradajka, olivy, avokádo, mrkva, paprika, olivový olej a semienka

Olovrant Zelené smoothie
čuroriedky, jahody, banán, polníček, špenát, rastlinné mlieko, orieškové maslo

Večerný zeleninový šalát
polníček, mrkva, paradajky, uhorka, paprika, olivový olej, červená cibuľa, tekvicové a slnečnicové semienka
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Ovocno-zeleninový deň
Počas tohto dňa už budeme pridávať aj tepelne upravenú zeleninu.

Raňajky
nakrájané jablko so škoricou, orechovým maslom a s orechami

Desiata smoothie
maliny, čučoriedky, jahody, banán, rastlinné mlieko

Obed Dusená zeleninová zmes s kari korením
brokolica, hrášok, mrkva, hokkaido, karfiol, fazuľové lúsky + kari, olivový olej, soľ a korenie

Olovrant
mrkva a uhorka nakájaná na paličky s avokádovým dípom (avokádo, citrón, cesnak, korenie a citrón)

Večerný Dusená zelenina so šalátom
zmes dusenej zeleniny: cuketa, cibuľa, cesnak, červená paprika, fazuľové lúsky, olivovýá olej, soľ a korenie.
čerstvý šalát ako príloha: polníček, paradajka, olivy, uhorka, červená cibuľa a olivový olej
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Ľahký deň

Dnes obohatíme stravu o strukoviny, ktoré sú bohaté na bielkoviny.

Raňajky Chia puding

chia semienka, mandľové mlieko a rozmixované mango. Bobuľové ovocie (jahody, maliny, čučoriedky)

Desiata

banán so škoricou, orieškami a kakaom

Obed Zeleninová hustá polievka

cibuľa, cesnak, mrkva, hrášok, šošovica, cícer, fazuľa, hokkaido, olivový olej, korenie a soľ

Olovrant

hummus s mrkvou, uhorkou a stonkovým zelerom nakrájanými na paličky

Večerný Ázijské tofu

marínované ázijské tofu, olivový olej, cesnak, sójová omáčka, zázvor a chilli.

ako príloha: dusená brokolica a fazuľové lúsky

Sobota
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Ľahký deň

Tento ľahký deň pridávame aj celozrnné sacharidy.

Raňajky Kaša z ovsených vločiek

varené ovsené vločky vo vode alebo v rastlinnom mlieku s malinami, banánom, chia semienkami a orieškami

Desiata

avokádovo-banánovo-kakaový puding s bobuľovým ovocím

Obed Zeleninová hustá polievka

zapekané na jednom plechu: hokkaido, mrkva, cuketa, batáty a tempeh

Olovrant Hráškový díp s mrkvou

uvarený a rozmixovaný zelený hrášok, olivový olej, korenie a soľ. Podávané s mrkvou

Večerný Brokolicová krémová polievka

brokolica, cuketa, kokosové mlieko, soľ a korenie.

opečené tofu a semienka

Nedeľa
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Ľahký deň

Posledný deň je plnohodnotným na suroviny z bežného vášho jedálnička.

Raňajky Hrianka s ovokádom

celozrnný chlebík (hrianka) s roztlačeným avokádom a cícerom. Pridáme korenie, soľ, trocha olivového oleja.

ako príloha: paradajky, uhorka, paprika

Desiata Jogurt

kokosový jogurt so špaldovými vločkami a s čučoriedkami

Obed Cícerové kari s kokosovým mliekom

cuketa, mrkva, brokolica, karfiol, hrášok, fazuľové lúsky, kokosové mlieko, karí, cícer, cesnak a zázvor

ako príloha: natural ryža

Olovrant Mrkvovo-cviklový šalát

mrkva, cvikla, biely rastlinný jogurt, cesnak, tekvicové a slnečnicové semienka, olivový olej, korenie a soľ

Večerný Hrášková krémová polievka

zelený hrášok, cuketa, kokosové mlieko, korenie a soľ

