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Du kan själv påverka dina gener! 
”Det beror till 65 procent på mil-
jön och din livsstil om olyckliga 
gener kommer till uttryck”, säger 
Thorbjörg Hafsteinsdottir. Och 
för att de ska uttrycka skönhet 
och hälsa behöver cellernas 
enzymer – ”geninspektörerna” 
– vitaminer, mineraler och 
spårämnen för att göra sitt anti 
age-jobb och reparera skadade 
gener innan de kopieras miljon-
tals gånger i din kropp.  
 
Se till att få i Dig  
tillräckligt av:

B-vitaminer
Magnesiumcitrat
c-vitamin
D-vitamin
e-vitamin
Q10

vitaminer för  
dina gener

thorBjörg: ”Stabiliserar blod-
sockret, kommunicerar med dina 
gener och gör dina celler lyckliga. 
Avnjutes varje morgon. Mängden 
vätska och bär avgör konsisten-
sen.”

Du Behöver:
2 dl soja- eller rismjölk.
3 msk linfröolja, kallpressad extra 
jungfru
1 msk lecitingranulat (särkilt om du 
stressar och sover dåligt)

1/2–1 tsk kanel
1 tsk rivet skal från en citron  
samt lite av saften
3 msk vassleproteinpulver
1 banan
150–200 g frysta bär

gör Så här:
Kör alla ingredienserna i en  
mixer så att konsistensen blir  
som en shake, yoghurt eller 
mjukglass. Häll upp i ett stort glas 
och njut!

fiXa en SeXiG MOrgOnSMOOTHie

KiCKStarta  
meD deTOX
Som rivstart på nya livet rekom-
menderar Thorbjörg en detoxkur 
som rensar ut gamla slaggpro-
dukter, saboterande giftämnen, 

förbrukade hormoner, E-nummer 
och medicinrester. I boken ger hon 
ett detaljerat treveckorsprogram 
att följa. Om du är nyfiken på detox 
finns det annars massvis med 
kurer och produkter att testa på 
marknaden. 1 Skona din 

kropp från allt tillsatt 
socker – synligt, osynligt 

och sötningsmedel.
renSa ut: Socker, sirap, 
lightprodukter och allt med 
tillsatt socker och stärkelse, 
såsom fruktyoghurt, såser och 
soppor, konserver, snabb-
mat och färdigrätter, pålägg, 
desserter, ketchup, räksallader, 
gravlax, chips, godis, glass och 
liknande.
fyll på MeD: Torkad frukt, mörk 
choklad utan tillsatt socker, 
xylitol (björksocker).

2 Ät fullkornsprodukter. 
Raffinerade produkter kan 
kroppen inte använda.

renSa ut: Allt som innehåller 
vitt (finmalet och siktat) mjöl, 
bröd, vitt ris, vit pasta, frukost-
flingor, knäckebröd, kakor.
fyll på MeD: Fullkornsbröd, 
-pasta, -couscous, -bulgur, 
-skorpor, rågknäcke, havregryn, 
råris, quinoa, hirs, korn, bovete, 
müsli utan tillsatt socker.

3Undvik inte fett. Naturliga 
fettsyror är nyttiga och gör 
dig smal.

renSa ut: Margariner och 
alla oljor som inte är kallpres-
sade extra jungfru. Gäller även 
konserver.
fyll på MeD: Äkta smör och 
ekologiska oljor som är kall-
pressade extra jungfru.

4Ät proteiner av god 
kvalitet.
renSa ut: Charkprodukter 

med fler än två E-nummer.
fyll på MeD: Lax, kött och 
kyckling, tofu, yoghurt, får- och 
getost – allt ekologiskt.

5Ät baljväxter, nötter frön 
och kärnor varje dag.
fyll på MeD: Kikärtor, alla 

sorters bönor och linser, valnöt-
ter, cashewnötter, mandlar, 
solrosfrön, pumpakärnor och 
liknande.

6Ät dig vacker med 
ekologiska frukter, bär 
och grönsaker, minst 600 

gram om dagen.
fyll på MeD: Broccoli, alla sor-
ters kål, röd paprika, tomater, 
sötpotatis, rödbetor, spenat, 
citron, vitlök, färska örter, all 
slags frukt och bär.

7Drick 1,5 liter vatten, ren 
grönsaks- och fruktjuice, 
grönt te eller örtte varje 

dag. Om du vill ha kaffe eller 
alkohol – tänk lite och gott.

8Ät regelbundet och hoppa 
aldrig över frukosten. 
Flera, mindre måltider är 

vägen fram.
testa thorbjörgs ”Sexiga 

morgonsmoothie”!

9Ät väl balanserade måltider 
med hälsosamt fett,  
kvalitetsprotein, långsam-

ma kolhydrater och grönsaker 
– och självklart så ekologiskt 
som möjligt.

10Även med bra kost kan 
det vara god idé att 
komplettera med en 

multivitamin- och mineral tablett. 
Rådgör med läkare först.

Thorbjörgs 10 kostbudord

HarmoniSKa  
HOrMOner 
hormoner behöver fettsyror för 
att hålla balansen, därför är 
fettsnål kost en katastrof, säger 
Thorbjörg Hafsteinsdottir, som 
hävdar att du kan smörja dina 
hormoner spänstiga med nyttiga 
fetter och slippa kvinnliga besvär 
som vallningar, torrhet, PMS, 
blödningsrubbningar och nedsatt 
sexlust – även efter 40!

Tips!
l ät 3 matskedar kallpressad, 
ekologisk linfröolja varje dag.
l  ät 1 matsked krossade lin-  
och sesamfrön varje dag (så 
att hormonerna kan använda 
liganerna i skalet).

nyttiga fetter hittar du även i: 
Fet fisk, kött från djur som betar 
gräs, frön och nötter, kallpressad 
tistel-, solros-, oliv- och rapsolja.


