
BLAKE 
LIVELY

 liść jarmużu, pół 
pęczka natki pie-

truszki, mały burak 
czerwony, kilka 

plastrów ananasa, 
jabłko zielone, garść 

mięty, połówka 
cytryny

BEATA 
SADOWSKA

dojrzałe awokado, 
banan, 2 płaskie 
łyżeczki sezamu,  
3–4 gałęzie natki 

pietruszki 

KENDALL 
JENNER

burak, seler, jabłko, 
marchewka oraz 

starty imbir

KAMILA 
SZCZAWIŃSKA

pomarańcze, banany, 
cytryna z limonką, 

jabłko i gruszka

ULUBIONE SOKI
GWIAZD

Nasze organizmy narażone są na działanie niezli-
czonej ilości szkodliwych substancji – twierdzi 
Agata Ziemnicka, autorka najnowszej książki o 
diecie sokowej „Diety i koktajle w minutę”. – Wdy-
chamy je, zjadamy  z pożywieniem, wypijamy  
z wodą i wcieramy  w skórę wraz z kosmetykami”. 
Przeciętny człowiek nosi w sobie ok. 5-7 kg toksyn 
i złogów. To całkiem sporo nadbagażu, nie są-
dzisz? Jak się go najskuteczniej pozbyć? „Choć  
w naszym ciele znajdują się niezastąpione na-
rządy (nerki, wątroba czy skóra), które wspaniale 
radzą sobie z nadmiarem zanieczyszczeń, to 
warto je czasem wesprzeć w tej walce poprzez od-
powiednią dietę oczyszczającą” – wyjaśnia Agata 
Ziemnicka. „Taką dietę powinien od czasu do 
czasu przejść każdy!”. 
Co stoi za popularnością soków? Długa lista ko-
rzyści zdrowotnych, estetycznych i psychologicz-
nych. W telegraficznym skrócie: dieta sokowa 
pomaga uwolnić toksyny  nagromadzone  w wą-
trobie, nerkach i tkance tłuszczo-wej (a przy oka-
zji zrzucić kilka kilogramów), zapobiegać i leczyć 
choroby, poprawić wygląd skóry, podkręcić meta-
bolizm i... nastrój. Nic dziwnego, skoro polega na 
popijaniu pysznego owocowo-warzywnego 
miksu pełnego witamin, składników odżyw-
czych, minerałów  i żywych enzymów.  
„I podczas gdy ty rozkoszujesz się smakiem  
i kolorami napoju, twój organizm sięga po zapasy 
energetyczne – w pierwszej kolejności spala to,  
co uznaje za najmniej użyteczne, czyli tłuszcz  
i złogi toksyn” – mówi Barbara Ravensdale, która 
prowadzi specjalizujący się w detoksach ośrodek  

Siódmy Las koło Kazimierza Dolnego. Głównie 
z tego powodu sokowa dieta zyskała sobie wiele 
fanek, które przed wielkim wyjściem sięgają po 
soki, by wyglądać smuklej. Tak jak modelki Victo-
ria’s Secret.  
Skąd moda? Moda na wyciskane  soki przywę-
drowała do nas z Hollywood. Tam do ich fanek  
zaliczają się m.in.: Blake Lively, Anne Hathaway, 
Gwyneth Paltrow, Kate Upton, Nikki Reed,  
Jessica Alba, Olivia Wilde, Miranda Kerr czy 
Salma Hayek. Twierdzą, że detoks sokowy popra-
wia stan skóry i doskonale wpływa na sylwetkę. 
Ale wszystko zaczęło się od dr. Maxa Gersona, 
który za pomocą restrykcyjnej diety sokowej  
z powodzeniem leczył pacjentów  z nowotworów. 
Trend spopularyzowały aniołki Victoria's Secret 
– Alessandra Ambrosio i Gisele Bündchen.  
W Polsce fanami soków są m.in. Aneta Kręglicka, 
Agnieszka Woźniak-Starak, Dawid Woliński,  
Michał Żebrowski, Dorota Gardias, Marcelina 
Zawadzka, Maffashion czy siostry Bukowskie. 
Modelki Anna Jagodzińska i Sandra Kubicka  
zajęły się produkcją własnych zdrowych soków. 
Ania to właścicielka wegańskiej restauracji 
w Warszawie Think Love Juices, której specjal-
nością są świeże soki  w kilkunastu smakowych 
kombinacjach. Sandra  pod marką The Cold  
Pressed Juices sprzedaje skomponowanych  
przez siebie zielony sok.
Jak się przygotować Kuracja sokami nie po-
winna być długa – maksymalnie 7-dniowa. Ko-
niecznie trzeba się do niej przygotować, 7 dni 
wcześniej eliminując z diety żywność wysoko-
przetworzoną, papierosy, alkohol, mięso, nabiał, 
fast foody, słodkie napoje  (nawet przetworzone 
soki), cukier, sól oraz – tak, niestety – kawę i ciem-
-ną herbatę. Co ci zostaje? Lekka dieta – głównie 
warzywa i owoce w każdej postaci – która odciąży 
organizm i łagodnie zapoczątkuje procesy 
oczyszczania. Zarówno w czasie przygotowania, 
jak i samego detoksu, pij sporo wody – najlepiej 
ok. 30 ml na kilogram masy ciała w ciągu doby. 
„Każdy dzień rozpocznij od szklanki bardzo  
ciepłej wody z sokiem z cytryny, cynamonem  
i cayenne lub imbirem” – radzi Sara, propagatorka 
juicingu i zdrowego stylu życia oraz współwłaści-
cielka firmy Juicy Jar. „Taki miks da solidnego 
kopniaka twojemu organizmowi, pobudzi  
metabolizm i rozgrzeje całe ciało”.
Etap właściwy Sokami z kartonu nic nie wskó-
rasz. Muszą być świeżo wyciskane lub – jeszcze  
lepiej – wyciśnięte w niskiej temperaturze spec- 
jalną prasą (cold pressed),  dzięki czemu zacho-
wują witaminy i minerały. Między sokami popi-
jaj wodę lub ziołowe herbaty. Na tym etapie, choć 
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