
Mat för en frisk lever 

Levern är ett värdefullt organ för att hela organismen ska fungera korrekt. Faktum är att den utför olika 

funktioner: att lagra näringsämnen, såsom glykogen, vissa mineraler, såsom järn, och olika vitaminer, 

särskilt B12 och fettlösliga sådana; avgiftnings- och energiproduktionsfunktionen. Inte bara det, det är 

också ansvarigt för att syntetisera olika plasmaproteiner som albuminer och vissa globuliner. 

Näring är naturligtvis avgörande för dess effektivitet. Om mängden gifter som ska kasseras är för stor, 

följer det att dess reningsförmåga minskar och att dessa ämnen på ett farligt sätt återgår till 

blodomloppet. Att äta överdrivet och felaktigt är en av orsakerna till leverfel, eftersom det förhindrar 

levern från att avgifta kroppen, samt hindrar den i syntesen och bearbetningen av näringsämnen. 

Men var uppmärksam på utgångsdatumen. 

Lever i hälsa och näring 

Hur ska näring kunna hålla levern frisk? Först och 

främst hälsosam och balanserad, rik på 

antioxidanter som hjälper reningsprocessen från 

giftiga ämnen, såsom droger, alkohol, patogener, 

metaboliska rester, döda celler, dioxiner, koffein. 

Och framför allt ska det vara en kost rik på 

levervänliga näringsämnen, som vitamin A, C och E, 

förutom selen och glutation, som framför allt finns i 

frukt, fisk, grönsaker och fullkorn. . 

När är levern i riskzonen på bordet? En kost rik på stekt mat, mättat fett och grillad mat, men samtidigt 

låg på fibrer, frukt och grönsaker, kommer att äventyra leverfunktionerna och hela kroppens hälsa. 

Detta beror på gifter som tenderar att samlas i fettvävnader och som lyckas passera blod-hjärnbarriären 

som skyddar hjärnan. 

Levervänlig mat 

Generellt sett bör en levervänlig kost innehålla: 

• Färsk frukt och grönsaker i stora mängder, rik på fibrer, antioxidant vitaminer 

• Fullkorn och livsmedel rika på fibrer som begränsar absorptionen av giftiga ämnen, vilket 

underlättar deras evakuering med avföring 

• Probiotika: de förbättrar effektiviteten hos tarmslemhinnan, som representerar ett effektivt 

filter som, när det fungerar bra, är genomsläppligt för näringsämnen men inte tillåter passage av 

toxiner. Ja alltså till yoghurt och mejeriprodukter med högt probiotikainnehåll. 

• Livsmedel rik på glutation: sparris, vattenmelon, papaya, broccoli och avokado 

• Bitter mat såsom maskros, kronärtskocka, mjölktistel, senap, romansallad och broccoli, som 

utför funktionen som "rensare" av levern, rensar upp gifter. 

• Fisk: utmärkt källa till Omega-3, med antiinflammatorisk kraft, och selen, en antioxidant som 

hjälper levern i avgiftningsprocesser. 

Citron och grapefrukt 



Citron är ett levervänligt livsmedel eftersom det är rikt på vitamin C, en idealisk ingrediens för att 

rengöra levern från giftiga ämnen, eliminera gifter och absorbera näringsämnen. Dessutom är citronsaft 

perfekt stöd för leverenzymer och för att reglera blodsockernivån. Grapefrukt är en annan levervänlig 

frukt: dess C-vitamin- och antioxidantinnehåll stärker kroppens mest effektiva organ. Att dricka 

grapefruktjuice med tillsats av några droppar citron, på morgonen innan du börjar dagen, hjälper till att 

ge levern en stor hand i sina dagliga funktioner. 


