
Leverns roll i avgiftning 

Och rena det från levern: "Detta organ spelar grundläggande roller - förklarar nutritionisten biologen -, 

är involverad i metabolismen av kolhydrater, i produktionen av galla, i regleringen av blodsocker, i 

matsmältningsfunktioner, i produktionen av kolesterol och triglycerider och sist men inte minst vid 

avgiftning av gifter och avfall. 

Trots att det är ett organ som kännetecknas av förmågan att självreparera, kan det ibland hända att 

mängden toxiner är högre än den normala möjligheten till bortskaffande. 

Detta kan till exempel inträffa om du är van vid en överdriven och obalanserad kost som obalanserar 

leverns avgiftningsförmåga och negativt påverkar metabolismen av sockerarter och fetter. 

Vad händer vid det här laget? – Ämnena återgår till cirkulationen, med större fara och större svårighet 

att omhänderta. 

För att undvika detta måste därför leverns avgiftningsförmåga återställas i balans. Och återigen är detta 

möjligt genom att agera på näring". 

Fördelarna med en välfungerande lever 

Som vi har sagt utför levern många viktiga och oumbärliga funktioner. Det säger sig självt att om 

levern fungerar bra, gynnas hela organismen: 

• det smälts bättre; 

• intestinal transitering är regulariserad; 

• du kan lättare gå ner i vikt; 

• du känner dig bättre överlag och mer energisk. 

När ska man göra en detoxdiet? 

En hetsätning räcker inte för att göra en detoxdiet nödvändig. Å andra sidan kan en avgiftande kost vara 

användbar om, som till exempel under semesterperioden, mellan rikliga luncher och middagar rika på 

fett och socker, tendensen att överskrida, både när det gäller näring och alkohol, är mer konstant över 

tiden. 

Speciellt om du hör tecken som: 

• trötthet utan uppenbar anledning 

• känsla av tyngd 

• "Ovanliga" matsmältningssvårigheter 

• buksvullnad i samband med förstoppning 

• minskad förmåga att gå ner i vikt. 

Varaktighet och vad man ska äta 



En detoxdiet kan också följas i veckor eller 

några dagar. Faktum är att det inte är en 

restriktiv diet, varken i termer av kalorier, eller 

när det gäller variationen av livsmedel. 

Alla de viktigaste makronäringsämnena är i 

själva verket förutsedda, även om 

uppenbarligen livsmedel med tydligt avgiftande 

egenskaper måste gynnas. 

Så låt oss tillsammans se vad de är och vilka grundläggande regler som ska följas för att få resultat, 

oavsett om det är 3-dagars detox-dieten (som ska upprepas en gång i månaden) eller under en längre 

period. 

• Att anta fibrer, särskilt lösliga fibrer, hjälper till att minska upptaget av sockerarter och mättade 

fetter, därför grönt ljus för grönsaker, frukt och fullkorn som korn, dinkel, havre och brunt ris 

och i baljväxter, särskilt bönor, kikärter och linser. 

• Genom att konsumera Omega 3 minskar de ansamlingen av fett i levern och förbättrar 

insulinkänsligheten; vid bordet föredrar blå fisk (torsk, kummel, havsabborre, havsruda, makrill 

och sardiner), torkad frukt och oljefrön, såsom mandel och valnötter, rik på vitamin E, med en 

regenerativ effekt på cellnivå. 

• Undvik preparat med raffinerat vitt mjöl och enkelt socker som bakverk, stekt och grillad mat, 

fett kött och korvar, lagrade ostar, grädde, konserver (rik på natrium) och såser. 

• Föredrar konsumtion av grönt te och örtte, undvik kaffe, läsk och alkohol; hydrering är 

avgörande för en frisk och avgiftad kropp.  

• Ät 5 måltider om dagen, 3 huvudsakliga (frukost, lunch och middag) varvat med 2 mellanmål 

som konsumerar torkad frukt (valnötter, mandel eller hasselnötter) 

• Undvik salt och smakämnen (fiender till högt blodtryck och vattenretention), använd bättre 

kryddor och aromatiska örter. 


