
Bli med på  

Gi deg selv en ny start 
SUPERCLEANSE
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Supermat er matplanter med stor bredde av viktige næringsstoffer og gunstige 
plantestoffer. Eksempler på supermat kan være utvalgte typer alger, gress, urter, 
røtter, grønnsaker, frukt og bær, som er eksepsjonelt næringsrike. I en travel 
hverdag tyr mange av oss til lettvinte og usunne løsninger. Supermat har blitt 
populært over hele verden fordi den gir deg bredspektret næring på en enkel og 
rask måte, uten at du trenger å forandre kostholdet ditt. Supermat er moderne 
mat for en moderne livsstil. 
 

Supermat er ekstra næringsrik 
og helt naturlig mat

Spørsmål og svar

HVA ER SUPERCLEANSE?
Supercleanse er en enkel, men effektiv måte å hjelpe kroppen til god helse. I praksis er 
det en grønn start hvor du spiser ekstra mye grønnsaker og supermat over en periode. 
Du velger selv lengden på din Supercleanse; 5 dager eller 10 dager. For best effekt an-
befaler vi at du setter av 10 dager. 

I dette programmet får du forslag til hva du kan spise av grønnsaker og supermat under 
en Supercleanse. Hvis du vil kan du spise kun grønnsaker, men vi anbefaler at du også 
inkluderer supermat for økt effekt og energi. 

HVORFOR BØR JEG TA EN SUPERCLEANSE?
Gi deg selv en kickstart! Kroppen utsettes daglig for en rekke belastninger gjennom 
miljøgifter og usunn mat. En supercleanse er en restart hvor du kutter ut tyngre mat 
som kjøtt, meieriprodukter og korn, og tilfører mer grønnsaker og supermat enn vanlig. 
Mange opplever at de får bedre fordøyelse, mer energi og overskudd, og klarere hud 
etter en supercleanse.

HVA KAN JEG SPISE?
Vi anbefaler at du drikker en supersmoothie 4 ganger pr dag. Utover dette kan du spise 
så mye rå grønnsaker du ønsker, samt noen sunne fettsyrer og noen nøtter. Drikk også 
urte-teer som for eksempel kinesisk Balanse-te. Vi har satt opp et forslag til hvordan 
du kan gjennomføre din Supercleanse under.

HVORDAN KOMMER JEG TIL Å MERKE DET PÅ KROPPEN?
Mange opplever at de får mer energi under en slik kur. Noen vil imidlertid kunne opp-
leve små ubehag som fordøyelsesbesvær, hodepine, svimmelhet og utslett. Dette er 
svært vanlig ved en stor kostholdsendring/kur og kan være et tegn på at kroppen 
responderer. Dersom du opplever ubehag kan du redusere mengden supermat. 

KOMMER JEG TIL Å VÆRE SULTEN?
Du kommer til å føle deg lettere og mindre mett enn vanlig. Du kan spise mye grønn-
saker og smoothies slik at du ikke blir for sulten. Mye av supermaten inneholder pro-
teiner og fettstoffer som gir deg jevn energi og stabilt blodsukker. Supermaten vil også 
gi deg ekstra næringsstoffer slik at kroppen har det den trenger til enhver tid. 

HVOR LENGE KAN JEG HOLDE PÅ?
Du velger selv lengden på din Supercleanse; 5 dager eller 10 dager. For best effekt anbe-
faler 10 dager. Vi har laget et forslag på 5 dager med oppskrifter i dette heftet. Du kan 
fritt blande inn dine egne oppskrifter og tilpasse det du trenger. Du kan selvsagt også 
gå på Supercleanse over flere uker om du vil. Vi anbefaler at du etter kuren etablerer et 
kosthold med supermat og rikelig med grønnsaker, frukt og bær.
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DAG 1
FROKOST: 
Supersmoothie Clean apple 
(se oppskrift bak i heftet)
  

LUNSJ: 
Supersmoothie Clean apple

Eventuelt også:
Grønn salat med valnøtter
1 pakke økologisk babyleafsalat
1 avokado
2 vårløk
Cherrytomater
En håndfull valnøtter
Amanprana Happy Delight olje
Himalayasalt
Pepper

MIDDAG:
Supersmoothie Celery sensation

Eventuelt også:
Stor tallerken med assorterte rå grønnsaker
Brokkoli, blomkål, gulrøtter, agurk, paprika og kokte 
bønner. Ha over sitronsaft. Dryss over Himalayasalt og 
pepper. 

KVELDS:
Supersmoothie Celery sensation

5-DAGERSMENY

DAG 2
FROKOST:
Supersmoothie Fresh pineapple
(se oppskrift bak i heftet)

LUNSJ:
Supersmoothie Fresh pineapple 

Eventuelt også:
Spinatsalat med balsamicodressing
Frisk spinat
Ruccolasalat
Sukkererter
Hakket basilikum
Cherrytomater
En håndfull valnøtter eller hakkede mandler
Amanprana Happy Delight olje
Balsamicoeddik

MIDDAG:
Supersmoothie Green ginger

Eventuelt også:
«Pasta»-strimler av gulrot og squash 
Med bønner eller linser. Ha over 
Amanprana Happy Delight olje 
og litt solsikkefrø. 

KVELDS: 
Supersmoothie Green ginger

I menyforslaget har vi valgt to supersmoothies hver dag. 
Da kan du lage en stor porsjon om morgenen som du drikker 
til frokost og lunsj, for så å lage en ny smoothie til middag 
som du også drikker til kvelds. Oppbevar smoothiene du 
sparer til lunsj og kvelds kaldt. Du kan fritt velge hvilke 
type smoothies du ønsker hver dag, menyen under er kun 
et forslag.
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DAG 3
FROKOST
Supersmoothie Green banana 
(se oppskrift bak i heftet) 
 

LUNSJ
Supersmoothie Green banana

Eventuelt også: 
Grønn salat med eple og sitron
Diverse salatblad
1 grønn paprika
Kokte kikerter
2 vårløk
2 stangselleri
1 grønt eple
Hakket basilikum
Amanprana Happy Delight olje
Sitronsaft
Himalayasalt
Pepper

MIDDAG
Supersmoothie Fennel heaven

Eventuelt også:
Stor tallerken med assorterte rå grønnsaker 
Gjerne revet: Gulrøtter, squash, fennikel, kålrot, 
rødbeter. Ha over rikelig med hampfrø og Amanprana 
Happy Delight olje. Dryss over Himalayasalt og pepper.

KVELDS
Supersmoothie Fennel heaven

DAG 4
FROKOST
Supersmoothie Spicy mango 
(se oppskrift bak i heftet)

LUNSJ
Supersmoothie Spicy mango

Eventuelt også:
Grønnkålsalat med limedressing
Hakket grønnkål
Kokte linser
1 avokado
1 paprika
1 sjalottløk
Cherrytomater
Hakket basilikum
Hampfrø
Limejuice
Amanprana Happy Delight olje
Himalayasalt
Pepper

MIDDAG
Supersmoothie Red delight

Eventuelt også:
Tallerken med assorterte grønnsaker i skiver/biter 
Reddik, rødløk, paprika, agurk, brokkoli, gulrøtter. 

KVELDS
Supersmoothie Red delight

Urter er et fint tilskudd under 
kuren. Drikk gjerne 2-5 kopper 
Kinesisk Balanse-te hver dag 
og suppler eventuelt også med 
Kinesisk Balanse-tabletter.

Start gjerne dagen med NoniShot og GojiShot. 
Begge er populære planter tradisjonelt brukt 
som naturmidler. Etter ca. 10 minutter, drikk 
en supersmoothie. 
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Gå gjerne turer eller gjør yoga som hjelper 
på sirkulasjonen i kroppen. Unngå veldig 
harde treningsøkter, men sørg for å være i 
aktivitet. 

Badstue (gjerne infrarød badstue) 
brukes ofte for å øke kroppens 
utskillelse enda mer. Ta også gjerne 
et karbad med havsalt eller himala-
yasalt en eller flere dager under din 
Supercleanse.

Tørrbørsting av huden er effektivt for å 
øke sirkulasjonen og for å rense kropp og 
hud. Bruk en børste av naturhår eller en 
hampvott. Start nederst på bena og børst 
oppover på hver side, gjør det samme 
på armene, ryggen og forside mage, 
alltid i retning hjertet. Det skal ikke være 
sirkelbevegelser eller frem- og tilbakestrøk. 
Børstingen varer ca. 4 minutter og vil ha en 
tilsvarende effekt som massasje eller fysisk 
aktivitet. Utfør gjerne tørrbørstingen før du 
dusjer eller i forbindelse med badstue. 

TIPS!

Drikk vann! Noe så enkelt, men likevel så lett å glemme. 
Nest etter oksygen er vann det nærings stoffet vi er mest 
avhengig av. Vann har en rekke livsviktige funksjoner i k
roppen. Det transporterer næringsstoffer, frakter avfalls -
stoffer til utskillelses organene, regulerer og stabiliserer 
kroppstemperaturen, er et effektivt smøremiddel og 
beskytter indre organer. 

DAG 5
FROKOST: 
Supersmoothie Clean apple 
(se oppskrift bak i heftet)

LUNSJ: 
Supersmoothie Clean apple

Eventuelt også:  
Mangosalat
1 mango
1 pakke økologisk babyleaf-salat
1 sjalottløk
½ chili
1 paprika
Hampfrø
Cashewnøtter
Sitronsaft
Pepper

MIDDAG:
Supersmoothie Fresh pineapple

Eventuelt også:
Stor tallerken med assorterte rå grønnsaker 
Brokkoli, blomkål, gulrøtter, agurk, paprika. Ha over 
sitronsaft. Dryss over Himalayasalt og pepper. 

KVELDS:
Supersmoothie Fresh pineapple

Ønsker du å fortsette kuren i flere dager, 
kan du begynne på dag 1 igjen. Husk da å 
fortsette med den mengden supermat du 
har spist siden dag fire.
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Oppskrift 
på Supersmoothies

En supersmoothie er enkelt å lage. Du trenger en god blender som også 
kan mose grønnsaker.

Først smoothiebasen: For en porsjon, hell 3 dl vann i blenderen. Eventuelt 
kan du erstatte noe av vannet med isbiter. Tilsett ca. 3 dl grønnsaker/frukt/
bær. Generelt anbefaler vi minst 2 deler grønnsaker, og 1 del frukt/bær. Du 
kan bruke alle typer grønnsaker og frukt/bær du liker. Du kan også tilsette 
ferske urter som persille, basilikum, koriander eller rosmarin. Dette er urter 
som i tillegg til å være smakssettere, tradisjonelt er brukt som naturmidler. 
Chili, ingefær og litt lime setter en spiss på det hele. Eksperimenter og lek! 
Du vil bli overrasket over hvor lett det er å lage en smakfull smoothie. Og 
du kan variere i det uendelige

Slik bruker du supermaten: Bruk 1 liten ts av hver supermatingrediens 
i smoothien sammen med vann, grønnsaker, frukt/bær. De første 3 dagene 
bruk Supernature Purely Greens Max, Supernature Pure Lecithin, Superna-
ture Chlorella og Supernature Erteprotein. Fra dag 4 tilsett i tillegg Super-
nature Spirulina, Supernature Hampprotein og Supernature Rice Bran. Bruk 
gjerne 1 ts Amanprana Happy Delight og 1 ts Amanprana kokosolje/Cocosa . 
Er du nybegynner start gjerne med mindre doseringer. 

Oppskriftene er veiledende og kan varieres i mengde og innhold etter egen 
smak og behov. Det viktigste er at du spiser masse grønnsaker denne uken 
og at du får tilskuddene av supermat som beskrevet i programmet. Ved 
sykdom bør lege konsulteres før endring av kosthold og kurer. 

CLEAN APPLE
2 dl vann 
1 dl isbiter (kan sløyfes og erstattes av vann)
1 dl eplejuice (kan sløyfes og erstattes av vann)
1 eple
1 gulrot
1 selleristang
2 cm ingefær 
Saft fra en halv lime
Tilsett supermat som beskrevet på side 10

FRESH PINEAPPLE
2 dl vann 
1 dl isbiter (kan sløyfes og erstattes av vann)
1 dl ananasjuice (kan sløyfes og erstattes av vann)
2 ringer fersk ananas
1 neve spinat
1/2 avokado
Saft fra en halv lime 
Tilsett supermat som beskrevet på side 10

GREEN BANANA
2 dl vann 
1 dl isbiter (kan sløyfes og erstattes av vann)
1 dl eple/mangojuice (kan sløyfes og erstattes av vann)
1/2 banan
1 stort blad grønnkål
2 stilker brokkoli
½ -1 ts kanel
Tilsett supermat som beskrevet på side 10

SPICY MANGO
2 dl vann 
1 dl isbiter (kan sløyfes og erstattes av vann)
1 dl eple/mangojuice (kan sløyfes og erstattes av vann)
1/2 rød paprika
2 cm rød chili
1/2 mango
10 cm agurk
Saft fra en halv lime
Tilsett supermat som beskrevet på side 10

Varier gjerne konsistensen på din supersmoothie. Dersom du 
lager smoothien litt tykkere til kvelden kan den også spises 
med skje som en dessert. Er smoothien i forbindelse med 
middagen din ønsker du kanskje å la noen grønnsaksbiter 
være tyggbare. Eksperimenter og finn ut hva du liker best!
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Bruk gjerne 
en Supershaker til å ha 
med deg din Super-
smoothie i. 

Fermentert Miso kan være et fint tillegg til 
kuren dersom du ønsker noe varmt. Kan 
kjøpes som pulver eller pasta som blandes 
i vann. Tilsett gjerne også sjøgrønnsaker 
som for eksempel wakame. Dette spises 
som en suppe. 

Økologisk mat kjennetegnes av minimal 
bruk av tilsetningsstoffer, god velferd 
for husdyrene og ingen bruk av kjem-
iske sprøytemidler. Forskningen innen 
dette feltet er ikke stor, men man er 
fremdeles usikker på hva som skjer når 
man utsettes for en rekke forskjellige 
kjemikalier. Vi følger derfor føre-var 
prinsippet, og foretrekker økologisk 
frukt og grønt. 

 

RED DELIGHT
2 dl vann 
1 dl isbiter (kan sløyfes og erstattes av vann)
1 dl eplejuice (kan sløyfes og erstattes av vann) 
1/2 rødbete
1/2 skrelt appelsin
10 bringebær
Saft fra en halv lime 
Tilsett supermat som beskrevet på side 10

FENNEL HEAVEN
2 dl vann 
1 dl isbiter (kan sløyfes og erstattes av vann)
1 dl eple/mangojuice (kan sløyfes og erstattes av vann)
1/2 fennikel
2 ts Kinesisk Balanse-te
2 cm ingefær
1 neve spinat
1/2 mango
Tilsett supermat som beskrevet på side 10

GREEN GINGER
2 dl vann 
1 dl isbiter (kan sløyfes og erstattes av vann)
1 dl eplejuice (kan sløyfes og erstattes av vann) 
1 banan
1/2 avokado
2 cm ingefær
Saft fra ½ lime
½ -1 ts kanel
10-15 dråper Supernature premium bitter 
Tilsett supermat som beskrevet på side 10

CELERY SENSATION
2 dl vann 
1 dl isbiter (kan sløyfes og erstattes av vann)
1 dl eple/mangojuice (kan sløyfes og erstattes av vann) 
½ banan
1 selleristang
Saft fra ½ lime
Tilsett supermat som beskrevet på side 10

Chili, ingefær og andre 
varmende krydder setter 
fart på forbrenningen 
og utskillelsen, og kan 
forsterke effekten av din 
Supercleanse. Bruk dem 
gjerne i både smoothies 
og annen mat.
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SUPERNATURE PURELY GREENS MAX
Supernature Purely Greens Max er et avansert supermatkompleks, med super-
gress, alger, utvalgte frukter, grønnsaksekstrakter og urter. Den gir deg et bredt 
spekter av vitaminer, mineraler, sporstoffer, enzymer og protein. Den er rik på 
næring som kan gi ekstra energi i hverdagen.

SUPERNATURE PURE LECITHIN
Supernature Pure Lecithin inneholder 83 % nyttige fettsubstanser og er særlig 
rik på fosfolipider, som inneholder kolin, en sentral bestanddel i acetylkolin. Ko-
lin bidrar til normal fettomsetning, normal leverfunksjon og normal omsetning 
av homocystein i blodet.

SUPERNATURE CHLORELLA
Vår chlorella er blant naturens rikeste kilder til DNA, RNA og klorofyll. Super-
nature Chlorella inneholder mengder av polysakkarider, proteiner, mineraler og 
vitaminer. Den har 66 % lettopptakelig protein som blant annet bidrar til vekst 
og vedlikehold av muskelmasse. 

SUPERNATURE ERTEPROTEIN
Supernature erteprotein er høypotent proteinpulver med hele 82 % protein. 
Erteproteinet er svært lettopptakelig og lettfordøyelig, og kan erstatte animal-
ske proteinkilder. Protein kan bidra til å øke og vedlikeholde muskelmassen, 
og til å opprettholde benbygningen. Ideell for deg som trener, for deg som er 
vegetarianer eller veganer, eller ønsker å øke proteininntaket.

SUPERNATURE SPIRULINA
Supernature Spirulina er rik på protein og inneholder blant annet GLA, klorofyll, 
antioksidanter fra vitamin A, karotenoider, fykocyaniner og superenzymet SOD. 
Vitamin A bidrar til immunforsvarets normale funksjon og til å vedlikeholde 
normal hud og slimhinner.

SUPERNATURE HAMPPROTEIN
Supernature hampprotein er en godt egnet supermatvare for deg som trener, 
eller ønsker mer protein i kosten. Hampproteinpulveret har et høyt proteinin-
nhold, med alle 21 aminosyrene, inkludert de 8 essensielle. Proteinpulveret er 
også en kilde til omega-3 og er rikt på fiber.

SUPERNATURE RICE BRAN
Supernature Rice Bran inneholder et bredt spekter av viktige næringsstoffer, 
blant annet kraftfulle antioksidanter fra E-vitaminer, som bidrar til å beskytte 
cellene mot oksidativt stress. Rice Bran Solubles inneholder også kolin, B-vita-
miner (inkludert naturlig folat), og virksomme næringsstoffer som for eksempel 
gamma oryzanol og beta-sitosterol. 

Handleliste 

MÅ HA:
• Supernature Purely Greens Max

• Supernature Pure Lecithin
• Supernature Chlorella

• Supernature Erteprotein

KAN HA:
• Supernature Spirulina

• Supernature Hampprotein
• Supernatuer Hampfrø
• Supernature Rice Bran

• Supernature SuperShaker
• Supernature Bitter

• Kinesisk Balanse te/ tabletter
• Supernature AFA-alge

EVENTUELT: 
Amanprana Happy Delight og 

Amanprana eller Cocosa kokosolje.

Alle produktene fås kjøpt i helsekost.
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1.  Blender RAW Pro til en verdi av 2995 kr 
      og supermat til en verdi av 2000 kr.
2.  Supermat til en verdi av 2000 kr.
3.  Supermat til en verdi av 1 000 kr. 
 Vi trekker vinnerne i slutten av april.

Del bilder fra din Supercleanse på Instagram. 
Tag bildet ditt med @supernature_supermat og 
#supercleanse2015, og bli med i trekningen av fine premier.

Premier

Instagramkonkurranse


