
BL I SSVECKAN  
DAG FÖR DAG

HÄR ÄR EN TYPISK BLISS-VECKA.  

VARJE DAG BOOSTAR MAN MED DEN BÄSTA MATEN,  

DRAR NER PÅ SOCKER, GLUTEN OCH TRANSFETTER.  

OCH VARJE DAG FYLLER MAN MED RÖRELSE,  

STILLHET OCH HÄRLIG FÖRUNDRAN.  

OM DU INTE TRIVS MED NÅGOT, BYT UT  

ELLER VÄLJ BORT SÅ ATT DU FÅR NÅGOT  

SOM PASSAR JUST DITT LIV.

 

– MARIA BORELIUS 



SÖNDAG  
FÖRBEREDELSER

 

Titta igenom matlistorna och recepten och  
handla det du behöver för de inledande tre-fyra dagarna.

•  
Foodpreppa två kycklingbröst.  

Krydda det ena med gurkmeja, koriander,  
paprikapulver och spiskummin, och det andra med  
timjan, finhackade soltorkade tomater och vitlök.  

Ringla lite olivolja och flingsalt över och lägg  
också i en halv citron i formen. 

Grilla i ugnen på 200° i cirka 35–40 minuter. 
   Riv under tiden två morötter och lägg i en bunke. 

Se till att du har körsbärstomater, gul paprika 
och salladsblad hemma. 

Detta blir lunch måndag och tisdag.
•  

Baka bovetelimpa med tranbär och lingon, 
recept på sidan 295.  

Behåll hälften framme och skiva resten 
och lägg in i frysen.

• 
Gör iordning en syrad salsa, recept på sidan 318.

• 
Se till att du har en Blissbok hemma, 

en fin anteckningsbok eller något annat  
att skriva i.



MÅNDAG 
MEDITATION OCH MINIFASTA

Nu gör vi en rivstart på veckan, med meditation och en 
16:8-fasta som aktiverar cellerna epigenetiskt och avinflammerar 

kroppen efter (hoppas jag) en härlig helg.
•  

Morgon  
Varmt citronvatten. Omega 3- och probiotikatillskott.

   Skriv i din Blissbok. Vad är du tacksam för idag?
   Vad är dina mål är det gäller arbete, familj och din resa?
Meditera 10–20 minuter eller gör mindfulnessövningar  

efter valfri app eller metod.
• 

Förmiddag  
Drick vatten och valfria mängder te av de sorter du önskar;  

grönt, svart, rött, örtte, och använd den typ av mjölk du föredrar,  
vegetabilisk eller ekologisk och laktosfri.

•  
Lunch 

Pimpad lunchlådesallad. Skär den grillade kycklingen som du gjorde igår  
i fina skivor och lägg ovanpå sallad, rårivna morötter och skivad tomat. 

Klicka på någon matsked syrad salsa. Rosta en skiva bovetebröd och ät till. 
Om du inte har bakat, ta istället två riskakor.

•  
Mellanmål 

En liten näve valfria naturella nötter.
•  

Middag 
Pias linsoppa, recept sidan 341. Till det en matig sallad på ruccola, 
tomat, svarta oliver och gurka. Smula fetaost över och toppa med  

tunt skivad rödlök. Gör en vinägrett på 3 msk olivolja,  
1 msk rödvinsvinäger, lite oregano, salt och peppar.

• 
Motion 

Försök att gå så mycket du kan idag. 
Kommer du upp i 10 000 steg?

•  
Kväll 

En kopp månmjölk, recept sidan 299.  
•  

Innan du lägger dig 
Titta i din Blissbok. Vilka mål är uppfyllda?  

Vad säger du tack för idag? Vad har du lärt dig?  
Vad behöver du hjälp med, inifrån dig själv eller utifrån?



T I SDAG 
GYMTRÄNING

Morgon 
Varmt citronvatten. Omega 3- och probiotikatillskott.  

Skriv i din Blissbok. Vad är du tacksam för idag? Vad är dina mål?
• 

Frukost
Snyggsmoothie, se recept sida 251

•  
Lunch 

Pimpad lunchlådesallad. Skiva din resterande kycklingfilé  
och lägg den på salladsbädd ihop med strimlade morötter  

och tomat. Strö gurkmeja gomasio över, sidan 354.  
Lägg till en skiva bovetebröd eller två riskakor.

•  
Mellanmål 

Naturell yoghurt med en matsked chiafrön.  
Rör runt och låt stå i kylen fem minuter innan du äter.

•  
Middag 

Fishcakes Health Revolution (se sidan 344), med grönsallad och 
syrad salsa, som du antingen förberedde i söndags eller gör enligt recept 

på sidan 318. En matsked lågsötad lingonsylt (eller sötad med stevia) 
och lite örtte, gärna ingefära, mynta eller kamomill.

•  
Motion 

Ett rejält pass på gymmet. Antingen lägger du upp det själv,  
med minst 12 minuter kondition och 40 minuter styrka,  

eller så väljer du ett grupp-träningspass.  
Man kan också prova hemmagympasset på sidan 273.

• 
Förundran 

Ta minst 20 minuter med musik i öronen, eller med att njuta av    
   konst eller litteratur som får dig att rysa av välbehag.

• 
Innan du lägger dig

Titta i din Blissbok. Vilka mål är uppfyllda? Vad säger du    
   tack för idag? Vad har du lärt dig? Vad behöver du hjälp med?



ONSDAG  
FÖRUNDRAN

Morgon 
Varmt citronvatten.  

Omega 3- och probiotikatillskott. Skriv i din Blissbok.  
Vad är du tacksam för? Vad är dina mål?  

•  
Frukost 

Ericas värmande gröt, recept sidan 285.
• 

Lunch
Fishcakes Health Revolution på salladsbädd med  

lite olivolja och en matsked mjölksyrade grönsaker.
•  

Middag 
Frittata med Simon and Garfunkel-pesto. Sallad.  

Två rutor mörk choklad och ingefärste.
•  

Mellanmål 
Naturell yoghurt med en matsked chiafrön (som på tisdagen).

•   
Motion 

Gå och cykla så mycket du hinner.
•   

Förundran 
Hur kan du hitta 30 minuters underbar förundran idag? 

   Lyssna på din vackraste musik. Låt ögonen vila på vacker konst,  
en magisk trädgårdsodling eller läs en bok som ger gåshud.

•   
Innan du lägger dig 

Titta i din anteckningsbok. Vilka mål är uppfyllda?  
Vad säger du tack för idag? Vad har du lärt dig?  

Vad behöver du hjälp med just nu?



TORSDAG 
KONDITION, SKÄRMFRITT 

OCH SÖMN

Morgon 
Varmt citronvatten.  

Omega 3- och probiotikatillskott.  
Skriv i din Blissbok. Vad är du tacksam för idag?  

Vad är dina mål?
•  

Frukost 
Professor Björcks bowl, se sidan 290.

•  
Lunch 

Kall frittata på salladsbädd. Lägg på en klick pesto  
från dagen innan plus mjölksyrade grönsaker och gurka.

•  
Mellanmål 

En liten näve valfria naturella nötter.
•  

Middag 
Dr Suzukis tofubowl med miso- och ingefärssås,  

recept på sidan 335.
•   

Skärmfritt 
Prova att stänga av och lägga undan alla dina skärmar  

på eftermiddagen, kanske när du ätit din middag.
•  

Motion 
Någon form av mer intensiv aerobisk motion, 20 minuter.  

Exempelvis  löpning, cykling, skidåkning, simning eller roddmaskin.  
Eller cirkelträningspasset på sidan 273.

•  
Kväll 

Månmjölk. Drick i lugn och ro och försök komma i säng tidigt,  
gärna redan vid niotiden, och läs en bok.

•  
Innan du lägger dig 

Titta i din anteckningsbok. Vilka mål är uppfyllda?  
   Vad säger du tack för idag? Vad har du lärt dig?  

Vad behöver du hjälp med framöver? 



FREDAG 
YOGA OCH  

MEDITATION

Äntligen fredag. Idag är det yogadag, med hopp om lite samlande zen 
inför helgen. Kanske behöver du gå upp 40 minuter tidigare för att hinna med 

på morgonen, eller så hittar du ett pass vid lunch eller senare på dagen.
  

Morgon 
Varmt citronvatten. Omega 3- och probiotikatillskott.  

Om du väljer    att yoga på morgonen – gör också en kopp 
bulletproof coffee och drick före träningen. Koka en kopp kaffe,  
klicka i 1 tsk ekologiskt smör och 1 tsk kokosolja och mixa ihop.

•  
Lunch 

Hyvla zucchini fint. Riv morot. Lägg på dr Suzukis tofu från igår och    
   ringla miso- och ingefärssås över. Strö på lite gurkmeja gomasio.

•  
Mellanmål 

Ett kokt ägg och några gurkstavar.
•  

När du kommer hem 
På fredagar kliver man ofta in genom dörren fullastad av   

   matkassar och stress. Vad händer om du sätter dig en kvart,  
blundar, mediterar    eller gör en mindfulnessövning? 

Ny frid, en andra andning. Kanske känner du hur trött du är? 
Det är information, det med.

• 
Wine o’clock

Nu börjar helgen. Ta en drink!  
Antingen helt alkoholfri med bara kombucha, eller ett glas  

butchwine med hälften kombucha och hälften rött vin (gärna pinot noir),  
se sidan 359. Tilltugg i form av rostade hasselnötter, se sidan 360.

•  
Middag 

Bärfisk (se sidan 326) och kokt potatis. Strimla fänkål tunt och grilla i 
   ugnen med halverade körsbärstomater, timjan och olivolja. Servera en 

örtsås    till: Blanda 1 dl bra majonnäs med 2 dl grekisk yoghurt. 
Klipp i dill och persilja och smaka av med flingsalt och saften av en halv 

citron. Avsluta med Hälsorevolutionens ostbricka, sidan 307.



LÖRDAG  
MOTION OCH MYS  

MED NÄRA OCH KÄRA

  
Morgon 

Varmt citronvatten. Omega 3 tabletter/olja.  
Probiotika med Lactobacillusbakterier. 

Skriv i din Blissbok. Vad är du tacksam för? 
   Vad är dina mål idag?

•  
Frukost 

Lingon choc chili smoothie, se sidan 294.
•  

Lunch 
En stor sallad på rester från gårdagens bärlax,  
potatis, grönsaker från ostbrickan, lite nötter. 

Ringla olivolja och vinäger över och avsluta med 
några tag med pepparkvarnen.

•  
Mellanmål 

Naturell yoghurt med en matsked chiafrön  
(som tidigare i veckan).

•  
Middag 

Till förrätt, en halv avocado med forell-  
eller stenbitsrom och pressad citron.  

Varmrätt: Gregers örtbakade lammracks, se sidan 362.  
Jerusalemsallad, se sidan 321.  

Efterrätt: Silkeslen chokladmousse, se sidan 368.
•  

Motion 
En timmes gym- eller gruppträning  

med kondition och styrka.



SÖNDAG  
AYURVEDA, LÅNGBRUNCH  

OCH FÖRUNDRAN

På söndagar brukar jag hoppa över målsättningar på morgonen.  
Vi äter ofta lite senare, en sorts större frukost-brunch-lunch. Om du vill  

äta tidigt, kanske en liten skål yoghurt med nötter kan passa? 
  

Börja gärna morgonen med en ayurvedisk abhyanga-massage.  
 Värm lite sesamolja till fingervärme i en kastrull. Häll oljan i en kopp och ta 
med in i badrummet. Klä av dig naken och massera in sesamoljan med långa, 

vänliga tag över hela kroppen. Massera också fötterna, mellan tårna och  
under fotsulorna. Massera ansikte, öron och hals. Om du vill, massera gärna 

in oljan i hårbotten och håret också. Det är gudomligt skönt – men kräver  
naturligtvis en hårtvätt efteråt. Och nu, traska gärna runt i din härliga sesam-

olja så länge du kan innan det blir socialt utmanande. Duscha sedan.

Brunch 
Äggröra. Rostat bovetebröd med ekologiskt smör  

och grönsaker (se sidan 295). Fruktsallad.
•  

Mellanmål 
Solmjölk, se sidan 299.

•  
Middag 

Drottningens shawarma, recept sidan 339.  
Två bitar mörk choklad och en kopp ingefärste.

•  
Motion 

En härlig långpromenad i den vackraste natur du kan hitta  
omkring dig. En park, ett skogsområde, vid en sjö eller havet?  

Kan du hitta trettio vackra saker i naturen att tacka för?
•  

Innan du lägger dig 
Fundera igenom veckan som gick. Vad vill du tacka för?   
   Vad lärde du dig? Vad behöver du hjälp med framöver?  
Vem och vad kan hjälpa dig? Hur ser din nästa vecka ut?  

Hur tänker du äta? Hur tänker du motionera,  
skaffa dig stillhet och hitta förundran?


