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K A P I T E L  1

VELKOMMEN TIL 
ONLINE BOOTCAMP

 
Du har nu taget det første skridt og er allerede godt på vej til et sundere, 
slankere liv med mere overskud. Jeg guider, motiverer og støtter dig igen-
nem de næste 60 dage og vil give dig masser af inspiration for at du opnår 
det mål du har sat dig med denne online bootcamp. 

De næste 60 dage skal du betragte som startskuddet på din nye sunde 
livsstil. Dette er ikke kun en kur men en ændring af din livsstil. Da vi 
kombinerer den sunde livsstil med et vægttab, sparer vi også på dine 
kalorier de næste 60 dage, så du garanteret får det vægttab, du drøm-
mer om. Men jeg er overbevist om, at du efter de 60 dage vil være så 
glad for din nye livsstil, at du synes, det er nemt at fortsætte med at 
spise på denne måde, men med lidt flere kalorier. Der vil selvfølgelig også 
være plads til lidt vin og et stykke lækker kage. Efter de 60 dage starter 
du at leve efter principperne 80/20. Hvor du 80 % af tiden har styr på 
dine måltider og giver 20 % til alt det ekstra. På den måde kan du nemlig 
beholde din vægt og din drømmekrop. Men mere om det senere. Nu 
handler det om at få din nye livsstil helt ind under huden så meget, at du 
ikke har lyst at gå tilbage til de gamle mønstre. Din nye, sunde livsstil vil 
fokusere på velvære og give dig mere energi til at nyde livet. Den vil gøre 
hverdagen mere afbalanceret og sjovere, så du ikke skal bruge tiden på at 
brokke dig over alt det, du vil forandre. 
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De næste 60 dage vil du opleve både op- og nedture, du vil være moti-
veret og inspireret, men du vil sikkert også have dage, hvor du føler dig 
mindre godt tilpas og har svært ved at fokusere. Rom blev ikke bygget på 
en dag. Det tager tid at lave om på din vaner og forstå, at din krop taler 
til dig. Du skal lære at forstå og lytte til den. Men du står ikke alene. Jeg 
er her for dig og hjælper dig igennem. 

Jeg vil lære dig, hvordan du skal spise, træne og tænke for at finde 
rytmen i din nye livsstil. Du kommer til at forstå, hvordan du kombine-
rer måltider og kalorier, uden at det bliver kompliceret. Du kommer til 
at lære din krop at kende på en ny måde. Du vil lære at lytte efter dine 
behov og dine følelser og lære, hvordan du kan håndtere hverdagssituati-
onerne, også når det hele brænder på. 

Husk at følge planen så nøje som muligt, specielt her i starten. Tag dig tid 
til at læse denne e-bog igennem, print dit print-selvdokument ud og sæt 
dig ordenligt ind i principperne, så du forstår og forbereder dig på, hvad 
du skal. Jeg har lavet et nemt skema, som du kommer at udfylde, så du 
hver uge sikrer, at du er på sporet gennem hele forløbet. På denne måde 
kan du altid gå tilbage og se, hvordan du spist, sovet, trænet osv.  Så kan 
du hurtigere rette op på eventuelle problemer.

Tag imod hjælp fra mig, men brug også de andre bootcampere i vores 
chatforum, så I kan støtte og inspirere hinanden. Stil spørgsmål eller for-
tæl om, hvordan du har det. Del dine op- og nedture. Dette chatforum 
er dit frirum og din hjælpende hånd. Det er helt sikkert flere som tænker 
det samme som dig og ved at tale om det, kan vi hjælpe hinanden. Hver 
uge kan du også følge med i ugens LIVE STREAM-udsendelse, som 
har et nyt inspirerende tema hver uge og her kan du også stille alle dine 
spørgsmål direkte til mig under udsendelsen. Du kan også se alle tidligere 
udsendelser. Tjek videokalenderen for, hvornår de næste udsendelser 
sendes. 

Husk at stole på processen, gør dit bedste og stå fast! Fordi det virker. 
Tro på, at du kan. Så vil du opnå det bedste resultat. 

Jeg har g jort det simpelt for dig, for det skal være nemt at være sund, så 
du blot skal følge mine videoer uge efter uge. Jeg vil vejlede og motivere 
dig hele vejen, og selv om det bliver hårdt, så lover jeg dig, at det også 
bliver sjovt og tilfredsstillende. Din mad vil smage skønt, og det er meget 
nemmere, end du måske tror at lave velsmagende og slankende mad. Jeg 
har lavet en madplan til hver dag og hver uge under hele forløbet, og du 
har opskrifter til det hele. Men husk at du kan skifte ud efter hvad du kan 
lide og få tilpasset kostplanen efter dine behov. 

Husk, at denne online bootcamp er din værktøjskasse til at opnå foran-
dring, men det er dig, og kun dig, der skal gøre arbejdet! 

Velkommen! Nu starter dit nye, sundere, slankere, stærkere liv!

Kærlig hilsen
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DIN TO-DO LIST

Inden du starter uge 1 på din online bootcamp med 60 dage, så har du 4 
dages forberedelse. Så passer dit forløb nemlig med 8 uger som giver 56 
dage + de 4 dage = 60 dage. 

Disse 4 dage giver dig tid at forberede dig, så du kommer godt fra start. 
Både praktisk men også mentalt. Det giver dig tid at tænke igennem, 
hvad du ønsker at få ud af forløbet, og hvorfor du faktisk ønsker det.  
Det er disse tanker, som er dine ”fordi” og dine ”hvorfor” og svaret på 
de spørgsmål vil være det vigtigste for dig til at finde din motivation til at 
holde ved. 

Se disse fire dage som en ’blød start’ på din online bootcamp og en 
forberedelse. Jeg vil nemlig gerne sikre mig, at du kommer godt fra start 
og får en succesoplevelse allerede fra den første uge. Du vil opleve, at du 
kommer flyvende fra start, fordi du har forberedt dig med indkøb, tan-
ker, målsætninger og du vil hurtigt forstå, hvor vigtigt det er at komme 
ind i rutinen med hver weekend at bruge lidt tid på en lille forberedelse, 
så du er klar til næste uge. Dette fjerner meget stress, og du vil være 
stærkere i de uventede situationer som kan opstå i hverdagen. 

 

Lav de 10 trin på dine 4 forberedelsesdage 

1. Print dine print-selv-dokumenter ud med måleskema og kostplan

2. Læs denne e-bog – det hele

3. Se videomaterialet igennem og skab dig et overblik 

4.  Lav dine opstartsmålinger og styrketests og udfyld dit  
print-selv-dokument 

5. Kom i gang i køkkenet, få renset ud, fjern det, du IKKE skal spise!

6. Få købt ind til din basisindkøbsliste – se side 41-45

7. Få købt ind til UGE 1 kostplan - se print-selv dokumentet

8. Lav ugens PREP i weekenden. – se print-selv dokumentet

9. Sikr at du har afsat tid til ugens træning i din kalender

10. Start uge 1 – let`s do this! 

Lad ikke frygten for at mislykkes overskygge og 
stå i vejen for at du opnår dit mål. Brug i stedet  

al din energi på at planlægge din succes!
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K A P I T E L  2

TRÆNINGSPLAN  
 

FOR 60 DAGE

Du følger videotræningen, som er opdelt i 4 blokke, så du har uge 1-2, uge 
3-4, uge 5-6 og uge 7-8.  Du åbner hver videomappe og klikker på play, 
vælger begynder eller øvet programmer, og så følger du alle instruktioner til 
ugens træning. Antal gange om ugen afhænger af dit udgangspunkt. Se mit 
skema nedenfor og find ud af dit niveau. Men husk, at det kun er vejleden-
de. Du kan sagtens træne 4 gange også som begynder, hvis du er vant til at 
træne en smule. Men hvis du kommer fra ingenting til dette forløb, så start 
ud med de 3 gange, så du ikke overgør det og overbelaster dig selv. Gå dog 
ikke under de 3 gange om ugen! 

Husk, at du også kan kombinere begynder- og øvetprogrammerne, hvis 
du har lyst til det. Måske du er lidt træt en dag, men vil træne alligevel 
eller har trænet meget hårdt og er øm, men vil træne alligevel, så lav evt. 
en begynder træning i stedet som er mere rolig i tempoet. Eller omvendt 
uge 1 laver du begynder og uge 2 laver du øvet, for mere progression. 
Det giver dig totalt 8 forskellige træningsprogrammer at vælge mellem, 
så der er masser af muligheder og kombinationer. Derudover har du 
ugens challenge – både for begynder og øvet og ugens pep-talk som 
giver dig den motivation, du har brug for. 
 
Husk! Den vigtigste træning er den træning, som du faktisk får lavet. 
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VEJLEDNING TIL 
TRÆNINGSNIVEAUER:

UDSTYR DU HAR BRUG FOR

Jeg har designet dette forløb, så du ikke skal bruge 
noget ekstra træningsudstyr. Kun din egen kropsvægt. 
Men du skal dog bruge en stol og to små håndklæder 
for det giver dig lidt ekstra og mere variation i trænin-
gen. Det er enkle ting, som alle har derhjemme.

• træningstøj
• en yogamåtte

• en stol
• to små håndklæder

Niveau

Begynder
træning

Begynder
Ugens 
challenge 

Øvet
træning

Øvet
Ugens 
challenge 

MAN TIR ONS TOR FRE LØR SØN

Smerten du føler i dag, er styrken  
du vil føle i morgen. Hver udfordring  
du møder, er en mulighed for vækst.

Tag ansvar for din egen  
krop. Kun du selv kan gøre  
forandringen som gør at du  

lykkes med at opnå dine  
mål, ingen andre.
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K A P I T E L  3

DINE NYE, SUNDE 
 

HVERDAGSRUTINER

Lad os få styr på dine nye hverdagsrutiner, så du nemt og hurtigt kan  
komme i gang og få mest muligt ud af denne online bootcamp. 

Disse er dine uundværlige grundsten i dit sundere liv:
• Sund slankende kost
• Kostprincipper
• Periodisk faste
• Væskebalance
• Vitaminer 
• Søvn
• Mindre stress 

Du skal følge rutinerne hver dag og hver uge de næste 60 dage, fordi det 
er kombinationen af alle rutinerne, der giver det bedste resultat. 

Når du kombinerer det hele, vil du hurtigt opleve, at du får et højere 
energiniveau, mere overskud og balance i dit liv. De nye hverdagsrutiner 
sikrer, at din krop kan arbejde under optimale forhold, så du smider det 
overskydende fedt og opbygger en stærk, veltrænet krop, der udstråler 
sundhed og velvære. 
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SUND, SLANKENDE KOST 

Du skal både føle dig mæt og godt tilpas, men også have tilstrækkeligt med 
energi igennem dagen.

De måltider, jeg anbefaler dig at spise, har jeg kombineret, så du faktisk 
kan vælge at følge planen til punkt og prikke, eller du kan skifte ud efter 
smag og behov. Men dit antal kalorier vil stadig være cirka de samme. Så 
hvis du foretrækker at spise noget andet, end det som står i kostplanen, 
er du velkommen til det. Prøv dog at holde dig til de 5 måltider eller 
sammensæt 2 måltider til et stort måltid, så du ikke springer over mad og 
derved energi, du har brug for.

Når du spiser efter planen og efter principperne, behøver du ikke selv 
at tælle kalorier. Det er allerede målt op, så prøv at tænke mad og ikke 
kalorier. Med denne kost vil du føle dig mæt og tilpas uden at blive 
oppustet. Tænk på, at du efter hvert måltid skal kunne gå en tur på 30 
minutter. Kan du ikke det, er maven helt udspændt, og har du brug for at 
lægge dig ned på sofaen – ja, så har du spist for meget. 

Ofte vil lysten til at spise overskygge appetitten. Derfor er det me-
get vigtigt, at du får stimuleret dine sanser og smagsoplevelser under 
måltidet, så du ikke føler, du savner noget og fortsætter med at spise, 
selv om du egentlig er mæt. Når alle smagsløg tilfredsstilles, vil ikke bare 
trangen til at overspise forsvinde, men også lysten til de søde sager. Og 
når du spiser efter dine sanser og nyder selve oplevelsen i stedet for bare 
at jagte kalorier, så flyttes fokus, og du vil forbinde maden med noget 
positivt frem for noget, der er fyldt med forbud og restriktioner. Så gør 
noget ud af din tallerken, så maden også bliver en fryd for øjet, og husk 
at nyde maden med alle dine sanser. Så både synet, duften og madens 
tekstur arbejder for dig og ikke imod dig. 

BODY BY FRIDA  
- KOSTPRINCIPPER:

•  Spis 1 kg grøntsager hver 
dag fordelt på cirka 4 
x 250 gram (absolut 
minimum 600 gram 
hver dag!) Gå efter de 
tunge grøntsager da 1 
kg grønkål fylder rigtigt 
meget.  

•  Spis gerne lidt sundt 
fedtstof til dine grønt-
sager da kroppen har 
brug for det, for bedre at 
kunne optage al næring 
fra dem (olie, nødder, 
kerner, frø, tapenade, 
avokado, laks)

•  3 måltider SKAL inde-
holde grøntsager.

•  Husk, at du altid 
kan spise dig mæt i 
grøntsager. Så hvis du er 
mere sulten, så spis flere 
grøntsager. Det er ikke 
det, der vælter kalorie-
regnskabet.

•  Du kan enten spise 4-5 
måltider hver dag - 3 
hovedmåltider og 1-2 
snacks. Eller kun spise 3 
større måltider hver dag. 
Sammensæt efter behov, 
sult og travlhed. 

•  Spis en håndfuld af 
noget med meget protein 
i 3 gange om dagen  
(kylling/fisk/magert kød/
linser/bønner/quinoa/
kikærter/proteinpulver)

•  Drik cirka 6 x 4-5 dl 
vand fordelt over dagen, 
så totalt 2-3 liter. 

•  Kaffe - drik de kopper du 
har brug for. Men prøv 
at holde dig til 3 kopper 
kaffe hver dag.  Maks 2 
dl plantemælk til kaffen, 
fordelt over dagen. Tag 
den sidste kop kaffe kl. 
15.00.

 

•  Prøv at spise så meget 
økologisk mad som 
muligt. 

•  Lær at spise til du er 80 
% mæt. Så lærer du at 
lade være med at over-
spise. Den sidste mæthed 
kommer nemlig 30 
minutter efter dit måltid 
er færdigt. 

Det du IKKE skal spise 
eller drikke:

• Hvedemel
• Gluten
• Sukker
• Honning
• Lightprodukter
• Sodavand
• Frugtjuice
• Komælksprodukter
• Svinekød, rødt kød
• Ris, kartofler, pasta 
• Alkohol 
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PERIODISK FASTE

2-3 dage hver uge anbefaler jeg dig en periodisk faste. Hvis du slet ikke 
kan lide det, så lad selvfølgelig være! Hvis du er vild med det, så prøv det 
som din faste rutine i hverdagen nogle gange hver uge. Nogle dage bliver 
det kun 13 timer andre dage 16 timer. Alt er godt. Den periodiske faste skal 
gerne være et sted mellem 14-16 timer. Hvorfor? Fordi det hjælper din krop, 
at du:

•  forbrænder mere fedt, da kroppen efter at have tømt sine sukker- 
depoter begynder at forbrænde mere fedt.

•  giver dit tarmsystem ro og forbedrer din fordøjelse
• mindsker din appetit og rykker på dine spisevaner
• arbejder anti-inflammatorisk og hjælper på kronisk inflammation
• giver dig en følelse af lethed og flad mave
• giver færre tilfælde af f.eks. diabetes, Alzheimers og kræft.
• giver lavere blodtryk, lavere niveauer af blodsukker, insulin og 
• forbedrer dit kolesteroltal. 

Så mange gode ting, så er det ikke værd en prøve? Det er ikke så slemt som 
det lyder. Det er faktisk behageligt at faste periodisk. Ikke at tænke på mad 
hele tiden giver mere ro på tankerne om hvad og hvornår du skal spise. 

Det handler ikke om, at du skal spise mindre uden at du skal planlæg-
ge dine måltider, så du f.eks. spiser mellem kl. 09.00-17.00 og faster 
mellem kl. 17.00-09.00. Dit ”spisevindue” er nu 8 timer og din faste er 
nu på 16 timer. 

Hvis du synes, det er svært, så start ud med 12 timer, herefter 13, 14, 
15 og til sidst 16 timer. Byg det langsomt op. De dage, du faster, går 
du lidt tidligere i seng og giver kroppen ekstra restitution.  Du vil vågne 
fyldt op af energi og sjovt nok vil du ikke være sulten. Mange gange når 
man spiser et stort måltid sent om aftenen, er man alligevel sulten om 
morgenen … 

Under den periodiske faste må du godt drikke vand, kaffe og te, men 
helst ikke for mange mælkeprodukter. Lidt havremælk i kaffen går dog 
fint. Du kan også drikke din morgenmad i form af grøntsagsjuice, olie og 
ingefær om morgenen, inden fasten er ovre. Det læser du snart mere om 
længere fremme i bogen!

Min egen erfaring med periodisk faste er fantastisk. Jeg var lidt skeptisk 
først men praktiserer det hver uge, og min krop elsker det. Prøv det og 
vær ikke bange for det, det fungerer!

OBS! Hvis du føler dig meget stresset, så pas på dig 
selv, så du ikke ændrer for mange vaner samtidigt. 
Vent med fasten, til du har fået dit stressniveau ned. 

Spise

Faste

Tider

Kl. 09-17 8 timer

16 timerKl. 17-09

Timer
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VÆSKEBALANCE 

Hvad skal du drikke? Vand er din primære kilde lige nu, så du ikke drikker 
alle dine kalorier! Drop alt, hvad der hedder lightprodukter, sodavand, 
frugtjuice og også gerne alkohol. Det vil nemlig bremse dit vægttab og dit 
energiniveau. Mælk skal du begrænse til 2 dl pr. dag. Undgå komælk. Brug 
plantemælk og varierer efter, hvilken du bedst kan lide. 

Vand: Hver dag skal du starte med at drikke et stort glas vand, og i løbet 
af dagen skal du drikke ca. 2-3 liter, alt efter dit aktivitetsniveau. Din nye 
vane bliver at drikke et stort glas vand 10 minutter før hvert måltid. Husk 
altid at have vand med på farten. Vidste du, at 8 ud af 10 gange, hvor du 
føler sult, er det faktisk bare, fordi du er tørstig?

Ingefær- og gurkemejejuice: Start hver dag med ingefær og gurke-
meje. Begge dæmper inflammation og betændelse og hjælper din krop 
mod livsstilssygdomme. Et glas om dagen holder dig stærk, frisk og rask! 
Jeg vil anbefale at bruge en slowjuicer, som giver dig mere kvalitet for 
pengene, fordi mere af saften, vitaminerne og næringen kommer med. 
Jeg bruger selv en slowjuicer fra Kenwood, som jeg er rigtig glad for. 
Alternativt kan du bruge en blender, en stavblender eller et rivejern og 
så en si. Drik 1 dl ingefærjuice hver dag. Du kan lave en portion til en hel 
uge og opbevare den i dit køleskab. Holdbarheden forlænges i øvrigt, hvis 
du bruger en slowjuicer. 

Te: Drik te, gerne grøn te, som er både udrensende og fyldt med 
antioxidanter, der er gavnlige for dit helbred. De plantestoffer, den 
grønne te indeholder, øger dit niveau af hormonet noradrenalin. Dit 
nervesystem benytter efterfølgende dette hormon som et signal 
til fedtcellerne om, at de skal nedbryde mere fedt. Jo mere no-
radrenalin, jo stærkere signal. Fedtet bliver frigivet til blodbanen, 
og her har kroppen mulighed for at omdanne fedtet til energi i dine 

muskelceller. Så kort sagt: Drik mere grøn te – det vil hjælpe dig med 
at tabe fedtet.

Kaffe: Koffeinen i kaffe giver dig et energiboost. Men husk, at du kun 
har 2 dl plantemælk til din kaffe hver dag, hvis du drikker mælk i kaf-
fen (mandelmælk, cashewmælk, sojamælk, havremælk – hvad nu du 
foretrækker). Vælg en brygkaffe eller neskaffe, så du ikke falder i ’kaffe 
latte-fælden’. Koffein har fedtforbrændende egenskaber og øger også 
din generelle forbrænding, men husk, at det er meget lidt, så du skal ikke 
tro, det gør den helt store forskel. Nyd kaffen, fordi den gør dig glad og 
frisk, og fordi du kan lide den.

Smoothies: Du kan bruge smoothies som et mellemmåltid eller mor-
genmad. Hvis du køber dem færdiglavede, så husk at kigge på, hvad de 
indeholder. Der er meget få, færdige smoothies kun med grøntsager. Du 
skal nemlig helst kun bruge grøntsager og evt. lidt bær. Undgå dem, der 
kun indeholder frugt. Lav helst din egen uden frugt, eller brug kun et lille 
stykke som en 1/5 banan. 

Alkohol: Dit stofskifte nedsættes, når du drikker alkohol. Kroppen stopper 
med at forbrænde dine øvrige kalorier og fokuserer kun på at forbræn-
de de kalorier, du får fra alkoholen. Hvis du indtager mad sammen med 
alkohol, vil det blive lagret direkte som fedt. Din krop vil altså holde pause 
fra vægttabet den dag, du drikker alkohol og også dagen efter. Herefter vil 
den begynde at arbejde sig tilbage til udgangspunktet. Med andre ord vil 
du udskyde dit vægttab, hvis du drikker alkohol. Jeg vil derfor anbefale dig 
helt at undgå alkohol de næste 60 dage. Hvis du ikke helt kan undgå eller 
undvære det, så nøjes med maks. 4 genstande under hele forløbet. Du skal 
blot huske, at det vil påvirke dit resultat i sidste ende. Denne information 
vil måske hjælpe dig til at takke nej, næste gang du skal til fest. Et godt tip 
er at tage bilen, så du ikke kan drikke alkohol.
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VITAMINER 

Det er afgørende, at du får alle de vitaminer og mineraler, din krop har 
brug for, så den kan opbygge muskler, forbrænde fedt og være rask, stærk 
og klar til livets udfordringer. Lige så vigtigt er det, hvilket mærke du væl-
ger, så du får kosttilskud af høj kvalitet. 

Hvorfor? Jo, du sikrer, at din krop ikke mangler noget, så den kan arbej-
de i fred og ro under optimale forhold, og du vil have nemmere ved at få 
den krop, du drømmer om. Du hjælper din krop med at blive bedre og 
stærkere til at håndtere eksempelvis stress, sygdom og dårlig søvn. 

Puori er et mærke, jeg virkelig kan anbefale, og som jeg selv har brugt i 
flere år. De bruger nemlig de bedste råvarer og kun rene, naturlige ingre-
dienser. De går ikke på kompromis med kvaliteten, og du får et produkt, 
du kan stole på. Da jeg selv bruger Puori, vil jeg give dig en kort beskri-
velse af deres produkter og mine bedste tip til at bruge dem. Det er 
naturligvis helt op til dig, hvilket mærke du vælger at bruge, men jeg vil til 
enhver tid råde dig til, at du som minimum får en daglig dosis bestående 
af følgende:

• Fiskeolie 
• D-vitamin
• Magnesium
• Mælkesyrebakterier 

Fridas tip: Hos Puori kan du købe et smart lille 
brev, der indeholder din daglige dosis, nemmere 
kan det næsten ikke blive. Brevene er også rigtig 
gode at have med, hvis du tit er på farten eller 
på ferie. Jeg tager selv dette brev hver aften.

Fiskeolie er en rig kilde til de livsnødvendige omega-3-fedtsyrer, som 
sikrer, at vores krop fungerer optimalt. Det er især vigtigt for hjerte- og 
hjernefunktionen, leddene og stofskiftet. Kroppen kan ikke selv danne 
omega-3 – det skal tilføres gennem kosten. Puoris Omega-3 indehol-
der mindst 74 procent omega-3-fedtsyrer og er fremstillet af ansjoser, 
fanget uden for Chiles kyst. Ansjoserne bliver molekylært destilleret to 
gange for at fjerne spor af tungmetaller, PCB og dioxiner, og herefter 
tilsættes citronolie. De mørke kapsler beskytter fiskeolien mod sollys og 
sikrer, at de smager og dufter frisk og ikke harsk, som mange fiskeolie-
produkter gør. 

Fridas tip: Jeg tager 1 tsk. flydende omega-3 
og 1 tsk. koldpresset hørfrøolie hver morgen til 
min grøntsagsjuice. Du kan også hælde det i din 
ingefærjuice, hvis du ikke kan lide smagen. 

D-vitamin bidrager til at vedligeholde vores immunsystem og holde 
vores tænder og knogler sunde og stærke. Mange mennesker mangler 
D-vitamin, fordi de får for lidt sollys, eller fordi der er for lidt D-vita-
min i deres kost. D-vitamin hører til de fedtopløselige vitaminer, hvilket 
betyder, at kroppen ikke kan optage det uden fedtstof. Derfor er Puoris 
D-vitamin tilsat koldpresset økologisk kokosolie og er desuden udvundet 
naturligt fra fedtet i fåreuld. 

Fridas tip: I Skandinavien får vi ikke nok sol, så 
D-vitamin er et must. D-vitamin sørger for, at 
du holder dig mere rask, især i vintermånederne, 
da det gør dit immunforsvar stærkere. 
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Magnesium spiller en vigtig rolle for mange af kroppens funktioner og 
indgår i over 300 enzymprocesser i kroppen. Det sikrer bl.a. en normal 
hjerte- og muskelfunktion og bidrager til at mindske træthed og udmattel-
se. Puoris Magnesium bliver naturligt udvundet af jord og havvand, hvilket 
sikrer en høj optagelse, og indeholder desuden vitamin B6 og zink. 

Fridas tip: Tag magnesium, 30 minutter inden 
du skal sove, så sover du bedre.  

Mælkesyrebakterier (SB3). Puori garanterer, at hver stick indeholder 
mindst 13 milliarder levende mælkesyrebakterier, som er rigtig godt for 
mave- og tarmfunktionen og vil trives sammen med dine tarmbakterier. 
De ’gode’ bakterier i tarmen tjener som kroppens indre forsvar. De hjæl-
per din fordøjelse og understøtter immunsystemet ved at bekæmpe de 
’dårlige’ bakterier i tarmen. Produktet er tilsat fibre og C-vitamin, som 
sikrer en bedre optagelse i kroppen.

Fridas tip: Sticken smager af frisk tranebær og 
har en naturlig sødme. Derfor er den oplagt at 
bruge om eftermiddagen, hvis du bliver ramt af 
trangen til lidt sødt. Du kan også blande en stick 
i et glas vand og drikke det.

Ud over fiskeolie, D-vitamin, magnesium og mælkesyrebakterier tager 
jeg følgende kosttilskud fra Puori:

• Proteinpulver
• C-vitamin
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Proteinpulver (PR3) findes i tre smagsvarianter: chokolade, vanilje og 
blåbær. De er lavet af økologisk valle og tilsat økologisk kakaopulver, 
nordiske solbær eller ægte vanilje. De er sødet med en lille smule kokos-
sukker, der ligger lavt i det glykæmiske indeks. 

Fridas tip: Brug proteinpulver i din smoothie, 
din granola, som drys eller i en dessert.

C-vitamin er især vigtigt for at styrke dit immunforsvar, og for at din 
krop kan optage jern, danne bindevæv og mindske træthed. Især i vin-
terhalvåret med flere sygdomsperioder, der tærer på kroppen, har vi et 
lavere niveau af C-vitamin i kroppen. I Puoris smarte brusetablet (C3) 
kommer C-vitaminet fra naturlige kilder, herunder gojibær, acerolabær 
og hyben. Den er sødet med naturlig stevia og har en dejlig mango-ci-
trus-smag. Tag 1 tablet et par gange om ugen. Du skal bare komme den i 
et glas vand, og efter 6-10 minutter er den klar.

Fridas tip: Drop eftermiddags-
kaffen og snup et glas vand med 
C-vitamin i stedet. Det har 
nemlig en opfriskende effekt.

 
 

Selve ordet vitamin peger  
på, at vitaminer er livs- 

nødvendige. Ordet vitamin  
er en sammensætning  

af  to ord. 

Ordet vita, som betyder liv,  
og sammentrækningen  

-min fra aminosyre.

Du gør din krop stærkere,  
sundere og mere effektiv  
med de rette vitaminer.



2928 

SØVN 

Du kan faktisk sove dig til et vægttab, så husk at prioritere din søvn og få 
restitueret ordentligt. Din bedste kvalitetssøvn er mellem klokken 22 og 06, 
så du får 8 timer hver nat. 

Giv din krop 2 dages pause hver uge, gerne mellem træning. Så opbygger 
du kroppen bedst muligt og ender ikke med en overbelastet og stresset 
krop, der holder på fedtet og ikke opbygger muskler. Mere træning er 
ikke altid bedre. Husk at give dig tid til ro og eftertanke, så du både har 
krop og sind med. Søvnen er den gyldne kæde, der forbinder din sund-
hed og din krop med hinanden. Vidste du, at undersøgelser har vist, at 
man rent faktisk kan reducere behovet for de søde snacks ved at få mini-
mum syv timers søvn om natten? Oven i det betyder den rette mængde 
søvn og en stabil søvncyklus, at du har mere ro i kroppen, hvilket giver 
optimale forhold for bedre fordøjelse og muskelopbygning, så du lettere 
opnår et vægttab. 

Hold op med at stresse! 

Hvis du stresser for meget eller kan se, at du har en hård tid foran dig med 
alt for meget arbejde, så pas på ikke at være for hård ved dig selv. I sådan 
nogle perioder gælder det om ikke at presse dig selv til at skulle klare for 
meget på en gang. Tilpas dine ambitioner, så de passer til din situation, så 
du ikke hele tiden skal jagte noget uopnåeligt. Det vil kun stresse dig endnu 
mere. 

Det, du skal prioritere højest, når du er presset, er din søvn. 7-8 timer er 
ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt det bedste, men nogle kan klare 
sig med mindre. Sørg også for at få overblik over din tid og din kalender, 
og planlæg din træning, så den passer ind i dit program. Måske der kun er 

plads til træning 1-2 gange om ugen, og det er helt i orden, men gør dig 
umage for at træne 100 %, når du alligevel bruger tid på det. 

Husk også på, at det stadig hjælper dig at spise sundt og holde dig til pla-
nen så vidt muligt. Du får det meget bedre, når din krop har energi nok 
til de lange stressede dage, og du slipper for, at energiniveauet dykker, 
når du opretholder et stabilt blodsukker. 

Så sov, skab overblik, spis sundt, og sørg for at få trænet. I den række- 
følge. Det vil hjælpe dig bedst muligt til at klare en presset periode. 

Man kan tit få så travlt, at man 
glemmer at mærke livet. 

Husk at lytte til din krop, 
den taler til dig! 
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DET SKER I DIN KROP 
UGE FOR UGE

Uge 1 - Dag 5-11:  Det kan godt være, du ikke er eksalteret over broccoli 
og grøn juice, men jeg kan love dig, at du bliver vild med at kunne passe dine 
skinny jeans! 

I den første uge vil der ske en naturlig udrensning i din krop, som kan 
give dig hovedpine, små rysteture og øget træthed. Det er din krops 
måde at reagere på, og det er helt naturligt, hvis der går nogle dage, 
inden din krop finder sig til rette i din nye, sundere livsstil. Alle foran-
dringer begynder i din psyke, men din krop skal lige have lidt længere 
tilløb, så hold fast, for den vil elske dig for det og svare igen med mere 
energi, lethed og overskud.

Uge 2 - Dag 12-18: Husk hele tiden at sikre dig, at din madplan for den 
kommende uge går hånd i hånd med dine aftaler, møder eller andet. Hvis du 
en dag har brug for at købe mad udefra, så husk, at der findes rigtig mange 
gode, sunde alternativer. Undgå at handle på tom mave – det kan gøre det 
svært at styre uden om slikhylden. Planlæg dine indkøb.

Lige fra den første dag, du begynder at spise slankende, vil du faktisk 
tabe dig! Dog kan der godt gå nogle dage, måske op til en uge, før du kan 
se resultater på din krop. Så husk blot at køre på og stol på processen. 
For hver dag der går, vil du blive slankere og stærkere. 

Uge 3 - Dag 19-25: Husk at lave en ny kropsmålning på dag 20. Check 
om dit resultat stemmer overens med din målsætning. Hvis ikke, juster evt. 
slutmålet eller din kost og træning, så du opnår dit oprindelige mål.

Hvordan går det med din periodiske faste? Er du glad for den? Hvis du 

ikke er kommet i gang endnu, så start roligt ud med 12-13 timer og se 
hvordan det fungerer for dig. Husk du må godt drikke vand, te og kaffe 
under fasten. Den sidste time under fasten kan du også drikke din mor-
gen juice rutine. 

Dette forløb er så meget mere end blot en fysisk ændring af din krop. 
Du skal også forandre dine tankemønstre og måden at se og tale til dig 
selv på. Måske vil dine tanker denne uge forsøge at løbe om hjørner med 
dig, så sørg for at være skarp og holde fast i dine mål. Jeg ved, at det 
kræver øvelse, men du kan godt, og jeg tror på dig!

Uge 4 - Dag 26-32: Giv dig god tid til at spise – prøv ikke at lave noget 
andet, mens du spiser. Nyd en god samtale eller nyd stilheden. Ingen telefon, 
fjernsyn eller computer. Tag den med ro, smag på maden og mærk efter, 
hvordan din krop responderer på den.

Hygge er ikke ensbetydende med at spise i sofaen! Hygge er så meget 
mere end bare at putte mad i munden, så prøv at find nye ritualer om-
kring dine måltider. Hygge er ikke maden i sig selv, men en følelse og en 
stemning. Øv dig i at mærke efter, hvad du synes, er hyggeligt. Er det et 
dejligt, varmt bad, at hoppe i hyggetøjet, drikke en kop te og læse en god 
bog med fødderne oppe? Du må gerne udfordre dig selv ved at prøve 
noget nyt og mærke efter, hvordan det føles. 

Uge 5 - Dag 33-39: Stikker dine tanker af og svinger din motivation? Så 
er det tid til at sove dig til et vægttab. Du skal prioritere din søvn og have 
mindst 8 timer hver nat. Sluk for telefon, fjernsyn og computer klokken 21 
og sørg for at få ro i kroppen, en times tid inden du skal sove. Gå gerne i seng 
senest klokken 22 og læg mærke til, hvordan din krop reagerer på det. 

En udrensning af sukker og hurtige kulhydrater tager kroppen omkring 
4 uger, så nu vil du slet ikke have den samme trang til søde sager, som 
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du måske har haft tidligere. Du er allerede nået rigtig langt, men husk, 
at det tager tid at ændre vaner, faktisk op til 8 uger. Det vigtigste nu er 
derfor, at du bliver ved, holder fast og ikke falder i. Du kan godt – du har 
g jort det i 4 uger nu, og du er over halvvejs!

Uge 6 - Dag 40-46: Tid til ny kropsmåling på dag 40. Hvordan går det 
med dit andet delmål? Er det tid til at fejre, at du har nået dit delmål, eller er 
der nogle ting, der fortsat skal justeres? Husk, at dit slutmål skal være reali-
stisk, så tjek med dig selv, om det stadig giver mening og fortsat er opnåeligt 
for dig – og det afhænger helt af, hvordan det er gået med dit delmål. 

Prøv 5-10 minutters meditation hver aften, inden du går i seng. Find en 
behagelig stilling at sidde eller ligge i, fokuser på din krop og din vejr-
trækning og mærk, hvordan du bliver helt rolig og afslappet.

Det er vigtigt, at du opretholder din muskelmasse, for flere muskler 
forbrænder mere fedt. Så hvis du føler, at du har ramt en mur i dit vægt-
tab, og vægten står stille, så skal vi lige skrue lidt på dine vaner igen. Du 
kan eksempelvis tage et ekstra træningspas i denne uge, spise lidt mere 
protein til hvert måltid og måske undgå den ekstra kaffe med mælk eller 
tage 1-2 uger helt uden sunde, søde desserter. Det vil sætte skub i din 
forbrænding igen.

Uge 7 - Dag 47-53: Sig til dig selv, at dit køkken lukker klokken 20 hver 
dag. Undgå at sige til dig selv: ”Lad mig lige tjekke, hvad jeg har i skabet.” 
Der er ikke noget, du skal have lige nu! Du har spist, hvad du skal i dag, og 
køkkenet åbner igen i morgen. Du vil helt sikkert overleve natten, også uden 
den ekstra snack. 

Din krop har nu skiftet benzin og er i fuld gang med at lære, hvordan den 
skal fungere med det nye brændstof. Jeg kan fortælle dig, at den elsker 
dig for dine sunde valg og vil blive ved med at sende dig taknemmelig-

hedsgaver i form af stramme lår og en flad mave, som giver dig en lethed, 
mentalt overskud og mere energi: ”Hurra, jeg kan passe mine skinny 
jeans!” Mærk det – føles det ikke fantastisk?

Uge 8 - Dag 54-60: Når ugen er omme, er der gået 60 dage, og jeg vil 
helt klart anbefale dig at fortsætte med de gode rutiner, du har opbygget 
gennem de seneste 8 uger. Du er allerede blevet stærkere og har fået så 
mange gode vaner på rygraden, så nu kan du godt begynde at ’eksperimente-
re’ lidt mere med dine opskrifter. 

Det er nu slutspurten til din slutmåling, så sæt ekstra fokus på din kost 
og træning, og sørg for at få så meget bevægelse som muligt ind i din 
dagligdag. Hvert skridt tæller! 

Har du nået dit mål? Hvad enten det er et nyt delmål eller dit slutmål, så 
er det igen tid til at fejre din succes. 8 uger er gået, og du har gennem-
gået en stor forvandling, der har krævet vilje, styrke og mod – hold fast i 
alt det gode, du har opnået. En af mange bonusser er, at din ’nye’ krop vil 
være meget mere modstandsdygtig over for sygdomme og ikke så nem 
at slå ud med eksempelvis hovedpine eller forkølelse. 

Tid til kropsmåling og styrketest

Det bliver spændende at se, hvor langt du er nået. 
Giv alt, hvad du har i dig – jeg ved, du kan! På dag 60 
tager du en fuld kropsmåling. Tag nye billeder og lav 
din styrketest igen. 

Nyd resultatet – tillykke!
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K A P I T E L  4

DIT NYE SUNDE 
 

KØKKEN

De bedste køkkenmaskiner 

For at gøre det så nemt som muligt for dig i køkkenet har du faktisk brug 
for en hjælpende hånd fra nogle gode køkkenmaskiner. Dette er min anbe-
faling til dig 

Foodprocessor 
En stor foodprocessor som tager alt fra grøntsager til nødder, som man kan 
mikse alt sammen i bruger jeg selv flere gange om ugen. Til pizzabunde, pan-
dekagedej eller frikadeller. Hvis du også har en lille en, kan du nemt kun køre 
nødder eller en dåse med kikærter i den, men den er ikke kraftig eller stor nok 
at køre en hel dej i.

Smoothie TO-GO
Dette er min yndlingsmaskine, som jeg selv bruger hver dag. Den er lille 
og utrolig smart, da du drikker i flasken, du blender, så du ikke behøver 
hælde over i noget andet. Du sparer tid og opvask. Den er perfekt at 
tage med på farten og du kan sagtens lave den om aftenen og ha den 
stående i køleskabet, lige til at tage med tidligt om morgenen, når du har 
travlt.

SPIRALIZER

SMOOTHIE 
TO-GO

SLOWJUICER
FOODPROCESSOR

STAVBLENDER
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Slowjuicer
Jeg presser juice to gange hver uge og presser så 2-3 flasker af det, jeg 
ønsker, når jeg alligevel er i gang. En slowjuicer gør, at du får mere saft 
ud af hver ingrediens. Din juice bliver renere og mere effektiv, da den 
bibeholder flere vitaminer og mineraler. Holdbarheden er også længere 
ved brug af en slowjuicer. Bonus ved denne maskine er, at du hverken 
behøver at skrælle ingefær, gurkemeje eller rødbeder. Jeg bruger selv en 
slowjuicer fra Kenwood, som jeg er virkelig glad for. Alt bortset fra selve 
motoren og filteret kan komme i opvaskemaskinen.

Stavblender 
Perfekt når du f.eks. skal blende en suppe. Bare ned i gryden efter grønt-
sagerne har kogt og kør rundt, så slipper du for at hælde det hele over i 
en stor blender. Eller til en dressing til en salat.  Eller til hjemmelavet is, 
kun lavet på frugt som banan og mango. 

Spiralizer 
Drømmen når du skal lave squashpasta. Der fremtrylles så fine strimler 
med denne elektriske spiralizer, og det gør, at det er lidt sjovere og går 
lynhurtigt, når du skal lave mad. Du kan lave forskellige former og bruge 
flere slags grøntsager. 
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  PREP dig glad 

Inden du starter på uge 1, har du fire dages forberedelse, som jeg kalder 
PREP (forkortelse af preparation). Disse fire dage er en ’blød start’ på dit 
bootcampforløb de næste 60 dage. Jeg vil gerne sikre mig, at du kommer 
godt fra start og får en succesoplevelse allerede fra den første uge. Du vil 
opleve, at du kommer flyvende fra start, fordi du har forberedt dig med din 
PREP og du vil hurtigt forstå, hvor vigtigt det er at komme ind i rutinen med 
at bruge lidt tid hver weekend på en lille PREP, så du er klar til næste uge.

I din PREP gælder det om at forberede dine smagsoplevelser, så du får 
lækker og sund mad, der smager af noget. Hvis du kun spiser æg, kål og 
kylling uden den store smag, vil du helt sikkert gå kold efter nogle dage, 
og det holder jo ikke!

For at få succes med din 60-dages forvandling skal du afsætte noget tid 
til at lave en ordentlig PREP, så du starter hver uge med overskud, en 
god plan og et fyldt køleskab. Din PREP sikrer, at du altid har mulighed 
for at give maden den smag, du godt kan lide, og på den måde vil du op-
leve, at det er lækkert, nemt og overskueligt at spise sundt og slankende.

Hver uge kører du efter denne plan med din PREP. Du finder den sammen 
med indkøbslisten efter hver uges kostplan. Se print-selv-dokument med 
kostplan og indkøbslister.

Check din madplan i god tid inden ugen starter.
Følg planen så du får hjælp i ugens planlægning og PREP.

Dette kan f.eks. indgå i  
din weekend PREP:

• 1 syltetøj 
• 1 tapenade
• Knækbrød
• Granola
• Sunde boller/ kernebrød
• Laksemuffins
• Friske krydderier og løg
•  Evt. en dessert til næste weekend til din fryser
•  Skræl og skær rå grøntsager og opbevar dem i 

poser med lidt vand i køleskabet 
• Pres ingefær juice
• Pres grøntsag juice 
•  Lav mandagssuppen, så slipper du for at lave 

mad mandag aften
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K A P I T E L  5

BASISINDKØBSLISTER

På de næste sider får du et overblik af hvilke sunde 
basis råvarer du har brug for i dit køkken, så du altid 
har sundheden tilgængelig og du nemmere kan lave 
PREP til din kostplan.

Når kosten er forkert,  
er medicin unyttig. 

Når kosten er korrekt,  
er medicin unødvendig.

Den, der er sund og rask,  
savner mange ting, den  
syge savner kun én ting.

D E   B E D S T E   L I S T E R

Gør det nemt for dig og køb ind i god 
tid.Tag det stille og roligt og husk at 
aldrig købe ind når du er træt eller 
sulten. 

Start med at kigge godt igennem 
dine køkkenskuffer så du ved hvad du 
har og hvad du mangler. Med disse 
basisvarer i dit køkken kan du nemt 
lave alle opskrifter uge efter uge.  
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Krydderier: 
• Salt
• Peber
• Kanel
• Kardemomme
• Gurkemejepulver
• Timian
• Vaniljepulver

Friske krydderier og løg:
• Basilikum
• Persille 
• Koriander (hvis du kan lide det!)
• Mynte
• Chili 
• Ingefær
• Gurkemeje
• Hvidløg
• Skarlotteløg
• Forårsløg

Citrusfrugter:
• Citron
• Lime
• Grape

Frø, nødder & kerner:
• Chiafrø
• Sesamfrø
• Hørfrø
• Solsikkekerner
• Græskarkerner
• Mandler
• Pekannødder
• Valnødder
• Hasselnødder
• Cashewnødder 
• Hirse flager
• Quinoa
• Glutenfrie havregryn
• Kokosmel
• Kokosmel, groft
• Mandelmel
• Havremel
• Fuldkornsrismel
• HUSK - Psyllium-frøskaller 

Dåser
• Kikærter
• Linser 
• Flåede tomater
• Oliven 

INDKØBSLISTER INDKØBSLISTER
BASIS INDKØBSLISTE BASIS INDKØBSLISTE
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Olier & smagsgivere
• Hørfrøolie
• Fiskeolie
• Olivenolie
• Sesamolie
• Rapsolie
• Hampeolie
• Trøffelolie
• Balsamico
• Æblecidereddike
• Sennep 
• Soyasauce
• Teriyaki
• Bouillontern (grøntsag)

Frost: 
• Spinat
• Broccoli
• Rosenkål
• Grønkål 
• Selleri
• Blåbær
• Jordbær 
• Banan
• Edamamebønner 
• Grønne ærter

Andet:
•  Plantebaseret usødet mælk: mandel, havre og 

kokosdrik – kan opbevares i lang tid.
• Peanutbutter
• Tahin
• Dadler 
• Æg
• Bægre med æggehvider
• Vegansk ost
• Grøn te
• Kaffe 

Indkøbslister til hver uge finder du sammen med 
ugens kostplan og din PREP liste, så du nemme-
re får et overblik til ugens mad. 

Find dine kostplaner, indkøbslister og PREP- 
lister i dit print-selv-dokument.

INDKØBSLISTER INDKØBSLISTER
BASIS INDKØBSLISTE BASIS INDKØBSLISTE
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KOSTPLANER

Du får tre detaljerede 8 ugers  
kostplaner som kan give dig alt  

fra et større vægttab, til en mindre  
finjustering eller vedligeholdelse  

af  din vægt. 

Jeg har lavet tre kostplaner til dig, da det afhænger af din 
startvægt og selvfølgelig hvor meget du ønsker at tabe dig, 
hvor mange kalorier du bør spise hver dag. Alle planer tager 
udgangspunkt i, at du også træner 3 gange om ugen. Du kan 
vælge at følge en plan i 60 dage eller kombinere dem efter 
dine behov. Kostplanerne er på 1200 kcal, 1450 kcal og 
1700 kcal. Til hver uges kostplan følger der en indkøbsliste 
og en PREP liste.

Du finde de 3 kostplaner, med deres respektive indkøbslister 
og PREP planer i dine print-selv dokument, så du nemmere 
kan printe dem ud og eller gemme dem i din telefon.

Afhængig af dine gener, din muskelmasse og dit aktivitets-
niveau vil du tabe dig ca. 0,5-1,2 kg om ugen med følgende 
retningslinjer for de tre kostplaner.

8   U G E R S   K O S T P L A N

Hvilken kostplan du end følger, så husk 
at lytte til din krop. Mærk efter hvordan 
din krop responderer til kostplanen. 

Taber du dig som du ønsker og har du 
nok energi? Husk at du kan altid tilpasse 
kostplanen efter hvad du kan lide og 
hvad du kan tåle af råvarer.

Alle mennesker er forskellige og har 
forskellige behov. Hvis du er mere 
muskuløs eller mand så har du også helt 
sikkert en større forbrændning og kan 
enten spise en smule mere eller du taber 
dig hurtigere. 
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Du vil tabe dig:
•  Hvis du vejer op til ca. 62 kg og stadig ønsker at 

tabe dig.
•  Hvis du vejer op til ca. 80 kg og vil booste dit 

vægttab – KUN en enkel uge! Ellers får du for 
lidt at spise.

•  Hvis du vil komme ”tilbage på sporet” efter at ha 
spist forkert og for meget - Brug planen i en dag 
til en uge.

•  Hvis du har en stor festweekend foran dig og har 
brug for at spare kcal i løbet af ugen op til festen.

Din 80/20 plan:
• Hvis du vil beholde en stabil vægt op til ca. 57 
kg, så spiser du efter denne plan 80 % af tiden og 
lægger lidt ekstra lækkert til de sidste 20% for at 
skabe balance.

 

Du vil tabe dig:
•  Hvis du er kvinde og vejer ca. mellem 63-90 kg og 

ønsker at tabe dig.
•  Hvis du er mand og vejer ca. mellem 68-80 kg 

og ønsker at tabe dig.
•  Hvis du vejer op til ca. 120 kg og vil booste dit 

vægttab – KUN en enkel uge! Ellers får du for 
lidt at spise.

•  Hvis du vil komme ”tilbage på sporet” efter at have 
spist forkert og for meget. Brug planen i 1 uge.

•  Hvis du har en stor festweekend foran dig og 
har brug for at spare kcal i løbet af ugen op til 
festen.

Din 80/20 plan:
• Du vil beholde en stabil vægt omkring 59-74 
kg, så spiser du efter denne plan 80 % af tiden og 
lægger lidt ekstra lækkert til de sidste 20% for at 
skabe balance.

1200 kcal pr. dag 1450 kcal pr. dag

KOSTPLAN 1 KOSTPLAN 2
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Kaloriefordeling pr. dag efter din startvægt:

Vælg den kostplan som passer til din startvægt, så du får styr på, hvor 
mange kalorier du har brug for hver dag. For at kunne tabe dig skal du 
være i kalorieunderskud, uanset hvilken diæt du er på. Men du behøver ikke 
tælle kalorier, for det har jeg allerede gjort for dig. Når du skifter måltider 
ud, så hold dig indenfor sund fornuft til cirka den samme mængde, så dine 
kalorier stadig vil passe, og du holder planen og dit vægttab.

Din kaloriefordeling skal være på ca. 1200-1700 kcal pr. dag afhængig 
af din startvægt, og hvor meget du ønsker at tabe dig. Mærk efter, hvad 
du bliver mæt af, og hvad din krop har brug for, for nogle dage spiser vi 
mere og andre dage mindre, men på en uge plejer det hele at gå op i en 
højere enhed. Beslut dig for hvis du er til 5 måltider hver dag eller hvis 
du er til 3 måltider. Måske skifter du og tilpasser måltiderne efter dit 
humør, sult eller travlhed. I kostplanerne finder du 1-2 snacks hver dag, 
men du behøver ikke spise dem på den måde. Du kan sagtens spise en 
større morgenmad, hvor du spiser din snack sammen med din mor-
genmad, så du på den måde kan klare dig frem til frokosten. Så du skal 
ikke springe flere måltider over. Hold dig til planen med at få spist den 
ernæring hver dag, som du har brug for. Hvis du springer et måltid over 
nogle gange er det fint. Du spiser sikkert mere en anden dag. Prøv at 
tilpasse det efter din krop og behov og husk at mærke efter. Er du ikke 
mere sulten så lad være med at tvinge dig selv at spise mere, bare fordi 
kostplanen siger det. Kostplanen er en indikation af, hvor meget du fak-
tisk kan spise. Nogen dage har du brug for det, andre dage har du ikke. 
Dette regulerer du selv. 

Fridas tip: Husk at du kan kombinere kostpla-
nerne efter din sult, dit vægttab og hele tiden 
tilpasse kostplanen til dit liv. 

Du vil tabe dig:
•  Hvis du er kvinde og vejer ca. mellem 91-130 kg og 

ønsker at tabe dig.
•  Hvis du er mand og vejer ca. mellem 80-130 kg 

og ønsker at tabe dig.
•  Hvis du er atlet, er supermuskuløs eller træner 

professionelt flere gange om ugen og ønsker at 
tabe dig.

Din 80/20 plan:
•  Hvis du vil beholde en stabil vægt omkring 75-85 

kg, så spiser du efter denne plan 80 % af tiden 
og lægger lidt ekstra lækkert til de sidste 20% for 
at skabe balance.

1700 kcal pr. dag

KOSTPLAN 3
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KALORIEFORDELING  
PER DAG AFHÆNGIG  
AF DIN STARTVÆGT Et mål uden en plan  

er kun et ønske. 

Derfor skal du tage dig  
tid til at ordenligt sætte  

dig ind i planen.

Du skal lære at blive stærkere 
end dine undskyldninger  
så du fastholder din plan. 

Det er planen som sikrer  
dig at du opnår dine  

målsætninger. 

DIN KOSTPLAN

Hvilken kostplan skal du gå ud fra? 

Se tabellen og gå ud fra din startvægt, og 
hvor meget du ønsker at tabe dig.

KOSTPLAN 1 - 
Kvinde: 50-62 KG 

KOSTPLAN 2 - 
Kvinde: 63-90 KG
Mand: 68-80 KG 

KOSTPLAN 3 - 
Kvinde: 91-130 KG
Mand: 81-130 KG 
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K A P I T E L  7

OPSKRIFTER

Din morgenrutine

Din morgen skal starte med et boost af sundhed, som giver dig masser 
af energi, virker anti-inflammatorisk og beskytter din krop mod stress og 
livsstilssygdomme, og som hjælper dit vægttab, stabiliserer din appetit og 
mindsker dine cravings. 

Du kan presse juice til flere dage på én gang. Det kan du gøre i din PREP 
hver søndag. Saften opbevares i en tætsluttende beholder i køleskabet og 
presses helst med en slowjuicer. 

Slowjuicer: Du får det bedste resultat, hvis du bruger en slowjuicer, som 
får mere saft ud af hver ingrediens. Din juice bliver renere og mere 
effektiv, da den bibeholder flere vitaminer og mineraler. Holdbarheden 
er også længere ved brug af en slowjuicer. Bonus ved denne maskine er, 
at du hverken behøver at skrælle ingefær, gurkemeje eller rødbeder. Jeg 
bruger selv en slowjuicer fra Kenwood, som jeg er virkelig glad for. 

Hygiejne: Husk at skolde flasken med kogende vand inden brug, og vask 
dine hænder grundigt, så du holder juice og flaske bakteriefri. 

Holdbarhed: 4-5 dage i glasflaske med tilsluttet låg i køleskabet.
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Denne lækre ”cocktail” tager du hver morgen inden din morgenmad: 
(Indeholder ca. 100 kcal.)

• Et stort glas vand på 4 dl med 1 spsk. æblecidereddike i vandet
• Ingefær og gurkemeje juice – 1 dl
• Grøntsagsjuice – 3 dl 
• Fiskeolie og hørfrøolie – 1 tsk. af hver

Fridas tip:  Æblecidereddike er godt for et stabilt blodsukker, hjælper kroppen til at 
fjerne giftstoffer og ophobede affaldsprodukter. Den er rig på organiske syrer der 
hjælper til at undertrykke sult. Så se den som en hjælp til udrensning af dit system. 

Hvis du har problem med din fordøjelse så tilføj et glas med vand med 2 spsk. 
HUSK i hver morgen. 

Ingefær- og gurkemejejuice

Til ca. 7 portioner / 1 dl = 1 portion

• 3 grapefrugter  
• 3 limefrugter  
• 100 gram ingefær  
• 30 gram gurkemeje 

Hvis du ikke har frisk gurkemeje, så tilsætter du ½ tsk. gurkemejepulver 
direkte i dit glas. Tilsæt en haps peber også inden du drikker den, da 
peber går ind og aktiverer de gode egenskaber i gurkemejen. Hvis du ikke 
kan lide at tage olie på din ske, så hæld din olie ned i din ingefærjuice og 
drik det hele sammen.

TIP! Brug økologiske grøntsager!
Du behøver ikke skrælle ingefær, gurkemeje, 
rødbeder og gulerødder, hvis du skylder dem 
godt, og hvis du bruger en slowjuicer men 
skær skrællen af citrusfrugterne.  Alt efter 
hvor stærk du kan lide den, kan du altid tilføje 
mere eller mindre ingefær og citrusfrugter eller 
hælde lidt mere vand i. 

Jeg anbefaler dig flydende fiskeolie fra Puori. 
Hørfrøolien kan købes i supermarkedet, men 
den skal være koldpresset og økologisk. Begge 
olier opbevares i køleskabet, efter de er åbnet.  
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G R Ø N T S A G S J U I C E

Juice til 1 stor flaske. Prøv dig frem og se hvad du bedst kan lige.  
Det vigtigste er, at det er grøntsager og citrusfrugter i, og ikke  
kun ren frugt i.

Rødbede - fennikel - citron
• 5 store rødbeder
• 1 fennikel
• 3 citroner
• 2 dl vand

Selleri – agurk - citron 
• 2 hele bladselleri 
• 2 agurk 
• 3 citroner

Gulerod – rødbede – lime 
• 500 gram gulerødder
• 5 store rødbeder
• 2 lime 
• 1 dl vand

Spinat – selleri – agurk 
• 200 gram frisk spinat
• 2 hele bladselleri 
• 1 agurk
 
Fiskeolie & hørfrøolie
• 1 tsk. af hver olie
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K A P I T E L  7

OPSKRIFTER

Morgenmad

Her finder du flere forskellige morgenmads- 
versioner som alle giver dig en god start på dagen. 

Følg kostplanerne med mine anbefalinger 
hver uge, men husk, at du også altid kan skif-
te ud efter, hvad DU bedst kan lide.

• Overnight oats 
• Røræg med spinat & laks 
• Kogte æg med kernebrød og peberfrugt
• Varm grød med kanel og granola
• Smoothie TO-GO
• Pandekager med chia kokoscreme og granola
• Granola 
• Kompot

P E R I O D I S K   F A S T E

De dage du laver en periodisk faste  
så udskyd din morgenmad nogle 
timer og spis den sammen med din 
formiddagssnack i stedet, så du ikke 
springer måltider over, men kun 
flytter tidspunktet du spiser på.
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Morgenmad

O V E R N I G H T  O AT S 

1 portion
• ½ dl glutenfri havregryn eller hirseflager
• 2 spsk. chiafrø
• ½ tsk. kanel
• ½ dl plantemælk 
• 1 dl vand 

Topping
• 1 spsk. granola
• 1 spsk. syltetøj
• nogle friske blåbær/hindbær/brombær/jordbær

Miks det hele sammen og kom i et glas og ind i køleskabet om aftenen, 
så er den klar til om morgenen. Jeg laver 2 glas til 2 dage i træk, da den 
sagtens kan holde sig i køleskabet.

Energi pr. portion 245 kcal 
Protein 9,3 g
Kulhydrat 17 g 
Fedt 13 g 
Kostfibre 13 g
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Morgenmad

R Ø R Æ G  M E D  S P I N AT  O G  L A K S

1 portion 
• 80 g røget laks (ca. 3 skiver) 
• 150 gram frisk spinat
• 1 æg 
• 1 æggehvidebæger
• 1 skvæt plantemælk
• 10 friske basilikumblade
• ½ citron
• Salt og peber 

Pres citron ud over laksen, lad den stå og marinere i 5 minutter, og drys 
derefter med salt og peber. Miks æggene sammen med plantemælken i 
en skål, tilsæt basilikum, salt og peber. Steg spinaten i lidt kokosolie på 
panden med salt og peber over. Hæld over i skålen med æg. Rør godt og 
hæld det tilbage på panden og rør forsigtigt i den. Pas på, at æggene ikke 
får for meget. De skal være lidt bløde. Server sammen med laksen. 

Hvis du ikke spiser laks så skift den ud med et ekstra æg i stedet.

Energi pr. portion 279 kcal
Protein 34 g 
Kulhydrat 5,7 g
Fedt 13 g
Kostfibre 2,9 g

NYT FOTO
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Morgenmad

KO G T E  Æ G  M E D  K E R N E B R Ø D  
O G  P E B E R F R U G T

1 portion
• 2 æg
• 1 skive kernebrød / kernebolle / broccoli scones – se side 88
• 1 peberfrugt
• 1/3 fennikel
• Salt og peber

Kog æggene i 7 minutter i kogende vand, så du får dem smilende. 
Skær 1 skrive kernebrød. Spis peberfrugt og fennikel til. 

Hvis du ikke spiser æg så skift dem ud med nogle skiver laks eller kylling.

Energi pr. portion 278 kcal 
Protein 19 g
Kulhydrat 8,3 g
Fedt 18 g
Kostfibre 5,3 g

NYT FOTO
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Morgenmad

VA R M  G R Ø D  M E D  K A N E L  O G  G R A N O L A

1 portion
• ½ dl hirseflag eller glutenfri havregryn 
• 2 spsk. chiafrø 
• 1 haps stødt kardemomme 
• ½ tsk. stødt kanel
• 3 dl vand 
• ½ dl plantebaseret mælk 

Topping
• 1 spsk. granola
• 1 spsk. syltetøj
• nogle bær eller et hakket æble 

Kog grøden over lav varme, og rør hele tiden i gryden. Hæld grøden op i 
en skål og top med syltetøj eller et hakket æble, granola og plantemælk.

Energi pr. portion 245 kcal
Protein 9,3 g
Kulhydrat 17 g
Fedt 13 g
Kostfibre 13 g

NYT FOTO
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Morgenmad

S M O O T H I E  
T O -G O

1 portion
•  4 kugler frossen spinat / 

grønkål
•  4 frosne broccolibuket-

ter/edamamebønner
• ½ dl mandelmælk 
• 1/5 banan
•  3 spsk. proteinpulver fra 

Puori med chokolade eller 
vaniljesmag  
– kan undlades 

• ½ tsk. stødt kanel
• 1 tsk. hampefrø
•  evt. 1 tsk. syltetøj/5 friske 

blåbær/ 5 hindbær/ 2 
jordbær

Blend det hele til en tyk, 
ensartet, blød masse i en 
Smoothie TO-GO maskine 
eller i en blender. 

Energi pr. portion 276 kcal
Protein 29 g
Kulhydrat 18 g
Fedt 5,7 g
Kostfibre 7,3 g

S M O O T H I E  VA R I A N T E R : 

Spinat & broccoli
Edamamme bønner & spinat

Grønkål & grønne ærter
Selleri & grønkål
Spinat & fennikel

Tilsæt gerne  
1 spsk.  
Spirulina!
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Morgenmad

PA N D E K A G E R  M E D  KO KO S  O G  G R A N O L A 

1 portion
• 1 æg
• 1 æggehvidebæger
• 1 lille banan 
•  1 dl revne gulerødder /100 gram frisk spinat /2 revne rødbeder/ 1 dl 

blendet blomkål
• ½ reven økologisk citronskal
• ½ dl glutenfrie havregryn / hirseflager/ quinoaflager 
• ½ tsk. kanel 
• 1 haps kardemomme 
• 1 haps vaniljepulver

Topping
• 5 friske blåbær/5 hindbær/2 jordbær
• 1 spsk. chia kokoscreme
• 1/2 dl kokosdrik plantemælk
• 1 spsk. granola 

Start med at mikse 1 spsk. chiafrø sammen med ½ dl kokosdrik plante-
baeret mælk med en gaffel. Lad det stå og hæve eller lav blandingen klar 
aftenen før. Miks alle de våde ingredienser sammen i en foodprocessor 
eller med en stavblender. Tilføj de tørre ingredienser. Lav små pandekager, 
så de holder bedre sammen. Steg dem på panden i kokosolie på medium 
varme og vend dem ikke om for tidligt. 

Energi pr. portion 389 kcal
Protein 20 g
Kulhydrat 40 g
Fedt 14 g
Kostfibre 13 g
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Morgenmad

G R A N O L A 

1 spsk. pr. portion
• 2 dl hasselnødder
• 1 dl pekannødder 
• 2 dl græskarkerner
• 1 dl groft kokosmel
• 2 dl sesamfrø
• ½ tsk. kanel
• ½ tsk. kardemomme
• 1 spsk. fedtfattigt kakaopulver (eller proteinpulver fra Puori)
• ½ vaniljestang eller ½ tsk. vaniljepulver uden sukker 

Creme
 • ½ moset banan og 1 spsk. kokosolie

Hak nødderne groft og bland derefter alle tørre ingredienser sammen. 
Kør cremen jævn i en foodprocessor eller med en stavblender og rør den 
sammen med din kerneblanding. Fordel massen på et stykke bagepapir 
og bag den ved 150 grader i ca. 25 minutter. Husk at røre rundt 2-3 
gange i løbet af bagetiden.

Hvis du ikke spiser banan så undlad den eller skifte ud med æblemos eller 
lidt ekstra kokosolie

Energi pr. portion 50 kcal
Protein 1,6 g
Kulhydrat 1 g
Fedt 4,4 g 
Kostfibre 0,7 g

TIP! Tag de kerner og nødder du har 
i skabet, så du kan skifte ud efter 
behov.

HUSK!
Energiindholdet pr. portion er 50 
kcal pr. spsk. Du skal derfor sikre, at 
ikke du spiser for meget, så du holder 
din kalorieplan.



7776 

TIP! Du kan bruge 1 tsk. vaniljepulver 
(uden sukker!) i stedet for en stang, og 
du kan bruge både friske eller frosne 
ingredienser. 

HUSK! Kalorier pr. portion er ca. 35 
kcal pr. spsk. Du skal derfor kun tage 
1 spsk. kompot pr. måltid, så du holder 
din kalorieplan.

KO M P O T

Jordbær
• 3 dl jordbær
• ½ vaniljestang
• 20 friske mynteblade
• ½ dl vand

Pære 
• 4 pærer
• 2 tørrede abrikoser
• ½ vaniljestang
• ½ dl vand

Blåbær 
• 3 dl blåbær
• ½ vaniljestang
• ½ tsk. kardemomme
• ½ dl vand

Æble 
• 4 æbler
• 1 tsk. reven ingefær
• ½ vaniljestang
• ½ tsk. kanel
• ½ dl vand

Mango
• 2 mangoer
• 1 appelsin 
• revet skal af 1 økologisk appelsin
• ½ vaniljestang
• ½ dl vand

Sådan gør du: Kom alle ingredienser i en gryde og kog det på mellemhøj 
varme i ca. 20-25 minutter. Flæk vaniljestangen og skrab den ud og læg 
den ned i gryden så den også koges med. Kør det hele til en jævn masse 
i en foodprocessor eller med en stavblender, inklusive vaniljestangen, da 
meget af den søde smag faktisk sidder i skallen. 
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K A P I T E L  7

OPSKRIFTER

Snacks 

Her finder du flere sunde snacks som vil give dig god 
energi igennem dagen og fjerne den lille sult. 

Hvis du ikke er til mellemmåltider så spis gerne disse 
snacks sammen med din morgenmad, frokost eller 
aftensmad.  

• Smoothies 
• Rå grøntsager
• Kernebar & knækbrød 
• Kernebrød 
• Squashboller
• Broccoliscones 
• Gulerodschiaboller
• Laksemuffins 
• Tapenade

E N   S U N D E R E   S T A R T

Hvis du vil blive bedre til at spise 
sundere, så start med at omgive dig 
med sunde lækre råvarer, så du bliver 
inspireret og får lyst at spise sundt, 
hver gang du åbner dit køleskab. Du 
skal kun have mad hjemme, som du 
ved du skal spise, og som du ved, du 
får det godt af.
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Snacks

S M O O T H I E  M E D  S P I N AT,  
G R Ø N N E  Æ R T E R  & S E L L E R I 

1 portion 
• 1/5 frossen banan i skiver eller frisk  
• 1/2 dl frosne ærter  
• 1 dl frossen eller frisk spinat  
• 1/2 dl frossen eller frisk bladselleri i små stykker
• 8 friske mynteblade  
• 1 spsk. proteinpulver vanilje
• 1/2 dl plantemælk  
• 2 dl vand

Energi pr. portion 145 kcal Protein 4,7 g Kulhydrat 21 g Fedt 3,9 g Kostfibre 5,1 g 

S M O O T H I E  M E D  G U L E R Ø D D E R ,  
J O R D B Æ R  & I N G E FÆ R  

1 portion  
• 1 dl frosne eller friske gulerødder i skiver 
• 1 dl frosne eller friske jordbær 
• 1/5 frossen eller frisk banan i skiver 
• 1 spsk. proteinpulver vanilje
• 1/2 dl plantemælk 
• 1 spsk. ingefærjuice eller 2 tsk. fintrevet ingefær 
• 2 dl vand 

Energi pr. portion 142 kcal Protein 11 g Kulhydrat 19 g Fedt 1,8 g Kostfibre 4,3 g  

Snacks

S M O O T H I E  M E D  R Ø D B E D E ,  
F E N N I K E L  & I N G E FÆ R 

1 portion 
• 1 dl frosne eller friske rødbeder i tern 
• 1 fennikel i små stykker
• 1 spsk. ingefærjuice eller 2 tsk. fintrevet ingefær 
• 1/5 frossen banan i skiver eller frisk 
• 1 spsk. proteinpulver vanilje
• 1/2 dl plantemælk 
• 2 dl vand 
 
Energi pr. portion 151 kcal Protein 12 g Kulhydrat 20 g Fedt 1,6 g Kostfibre 4,8 g 

S M O O T H I E  M E D  B R O C C O L I ,  
S P I N AT  & K I W I

1 portion 
• 1 kiwi  
• 5 frosne eller friske broccolibuketter  
• 5 frosne spinatkugler
• 1 spsk. proteinpulver vanilje
• 1/2 dl plantemælk  
• 2 dl vand  

Energi pr. portion 133 kcal Protein 11 g Kulhydrat 11 g Fedt 3,2 g Kostfibre 7,6 g 
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S Å  N E M T  E R  D E T ! 

1
 Forbered frostposer med  

det antal frosne grøntsager  
du skal bruge til 1 smoothie. 

2
Så har du altid en sund  
slankende smoothie på  

kun 1 minut.

3  
Invester i en smoothie  

TO-GO-maskine. 

4 
Miks og nyd!

Snacks

S M O O T H I E  M E D  P E B E R F R U G T,  
Æ B L E  & I N G E FÆ R  

1 portion  
• 1 gul peberfrugt uden kerner  
• 1 rødt æble uden kernehus  
• 1/2 dl ingefærshot eller 4 tsk. frisk, fintrevet ingefær  
• 1/5 frossen eller frisk banan i skiver  
• 1 spsk. proteinpulver vanilje
• 1/2 dl plantemælk
• 2 dl vand  

Energi pr. portion 144 kcal Protein 11 g Kulhydrat 19 g Fedt 2,1 g Kostfibre 3,1 g  

S M O O T H I E  M E D  B L Å B Æ R ,  
R O S E N K Å L  & B A N A N

1 portion 
• 1 dl frosne eller friske blåbær 
• 1 dl frosne eller friske rosenkål 
• 1/5 frossen eller frisk banan i skiver 
• 1 spsk. proteinpulver chokolade
• ½ dl plantemælk
• 8 friske mynteblade 
• 2 dl vand 

Energi pr. portion 145 kcal Protein 13 g Kulhydrat 17 g Fedt 2,5 g Kostfibre 6,1 g
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Snacks

R Å  G R Ø N T S A G E R

Her får du et overblik over hvor meget 150 kcal cirka er, når du skal spise 
grøntsager og sundt fedtstof til som tapenade eller et stykke knækbrød. 
Se oversigt med de forskellige kombinationer.

• 8 små gulerødder
• 6 asparges
• 1 spsk. humus

Energi pr. portion 150 kcal
Protein 4 g
Kulhydrat 18 g
Fedt 4,9 g
Kostfibre 8,1 g

• 1/2 agurk
• 1 stor peberfrugt
• 1 spsk. tzatziki 

Energi pr. portion 148 kcal
Protein 6,4 g
Kulhydrat 16 g
Fedt 4,3 g
Kostfibre 6,7 g

• 10 radisser 
• 1 pak choy
• 1 spsk. oliven tapenade

Energi pr. portion 151 kcal 
Protein 13 g
Kulhydrat 10 g
Fedt 4,6 g
Kostfibre 8,5 g

• 12 blomkålsbuketter
• 1 fennikel i strimler
• 1 spsk. humus

Energi pr. portion 149 kcal
Protein 9 g
Kulhydrat 12 g
Fedt 5,5 g
Kostfibre 8 g

• 10 broccolibuketter
• 1 skive knækbrød 
• 1 tsk. aioli 

Energi pr. portion 146 kcal
Protein 6,7 g
Kulhydrat 5 g
Fedt 10 g
Kostfibre 5,1 g
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- 250 g. gulerødder 
Energi pr. portion 78 kcal 
Protein 2,5 g
Kulhydrat 16 g
Fedt 0 g
Kostfibre 7,5 g

- 250 g. rød peberfrugt
 Energi pr. portion 76 kcal 
Protein 3,3 g
Kulhydrat 11 g
Fedt 0 g
Kostfibre 4,3 g

- 250 g. asparges
Energi pr. portion 65 kcal 
Protein 4,5 g
Kulhydrat 7,8 g
Fedt 0,75 g
Kostfibre 4,5 g

- 250 g. fennikel
Energi pr. portion 59 kcal 
Protein 3,5 g
Kulhydrat 7,5 g
Fedt 0,5 g
Kostfibre 5 g

- 250 g. broccoli 
Energi pr. portion 112 kcal 
Protein 13 g
Kulhydrat 7,3 g
Fedt 1,5 g
Kostfibre 8 g

- 250 g. blomkål
Energi pr. portion 69 kcal 
Protein 6 g
Kulhydrat 6,3 g
Fedt 1 g
Kostfibre 5,5 g

- 250 g. agurk
Energi pr. portion 27 kcal 
Protein 1,8 g
Kulhydrat 3,5 g
Fedt 0,25 g
Kostfibre 1,8 g

- 250 g. sukkerærter
Energi pr. portion 109 kcal 
Protein 8,5 g
Kulhydrat 13 g
Fedt 1 g
Kostfibre 6,3 g

Snacks

R Å  G R Ø N T S A G E R ,  fortsat

Her får du et overblik over hvor mange kcal der er i 250 g. af de mest 
almendige grøntsager.
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Snacks

K E R N E B R Ø D  M E D  G U L E R Ø D D E R

1 brød – ca. 20 skriver á ca. 1 cm
• 3 spsk. chiafrø 
• 1 dl vand 
• 1/2 dl mandler 
• 1/2 dl valnødder 
• 1/2 dl hørfrø 
• 1 dl solsikkekerner 
• 1 dl græskarkerner 
• 3 spsk. HUSK 
• 2 tsk. groft salt 
• 2 æg
• 1 bæger med æggehvider
• 1/2 dl rapsolie 
• 400 gram revne gulerødder 

Kom chiafrøene i vandet, rør rundt og lad dem stå på køkkenbordet i 
20 minutter, så de bliver til en klæbrig masse. Bland alle nødder, kerner, 
frø, salt og HUSK sammen. Tilsæt æg, salt, olie, chiafrø og gulerødder. 
Hæld dejen i en rugbrødsform, gerne en blød form af silikone, og bag 
det på midterste rille i en forvarmet ovn på 160 grader i ca. 1 time. Det 
er lettest at skære af brødet, når det er afkølet. Tag brødet ud af formen 
og bag det 5-10 min igen, på den anden side for at få en mere sprød 
overflade. 

Energi pr. skive 100 kcal
Protein 3,9 g
Kulhydrat 2,6 g
Fedt 7,7 g
Kostfibre 2,5 g 

Snacks

G U L E R O D S B O L L E R  M E D  C H I A F R Ø

10 boller (1 bolle = 1 portion)

• 2 spsk. chiafrø 
• 1 dl vand 
• ½ dl mandelmælk
• 1 dl fuldkornsrismel
• 2 dl havremel
• 1 dl solsikkekerner
• 4 spsk HUSK 
• 1 tsk. salt
• 400 gram revne gulerødder
• ½ tsk. kardemomme 

Lav din chiafrø-mix, gerne dagen inden eller min. 1 time inden du skal 
starte. Bland chiafrø sammen med vand og mandelmælk til det bliver til 
en klistret masse. Bland alle de tørre ingredienser sammen. Bland nu de 
våde ingredienser sammen og miks det hele sammen, gerne i en food-
processor. Form 10 boller med en våd ske og våde fingre, så dejen ikke 
klistrer fast. Bag bollerne 40-50 min. ved varmluft i 200 grader, til de 
er gyldenbrune. 

Energi pr. portion 117 kcal Protein 3,1 g Kulhydrat 11 g Fed 5,8 g Kostfibre 3,9 g
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Snacks

K N Æ K B R Ø D

28-32 stykker
• 6 spsk. chiafrø 
• 3 dl vand 
• 1 dl solsikkekerner 
• 1 dl hørfrø 
• 1 dl græskarkerner 
• 1 dl groft kokosmel 
• 3 spsk. HUSK 
• 1 tsk. salt 
• 2 tsk. kanel 
• 1/2 dl rapsolie 
• 1 æg
• 1 æggehvide

Miks chiafrø i 3 dl vand i en skål, og lad stå i 20 minutter, så de bliver til 
en klæbrig masse. Bland sammen med de andre tørre ingredienser. Tilsæt 
raspolie, æg og chiafrø, miks til sidst, og bland det hele godt sammen. 
Læg bagepapir på en bageplade, og fordel knækbrødsmassen ud over 
bagepapiret. Læg et stykke bagepapir mere hen over massen, og rul den 
med en kagerulle, eller tryk på den, så den bliver jævn og så tynd som 
muligt uden at gå i stykker. Du skal lave 2 bagepair med halvdelen af de-
jen på hver plade. Bag knækbrødet på midterste rille i en forvarmet ovn 
ved 180 grader varmluft i ca. 20-25 minutter. Tag pladen ud af ovnen, 
og skær knækbrødet ud i ca. 16 stykker på hver plade med en skarp kniv, 
mens det stadig er varmt. Opbevar knækbrødet i en tætlukket metalboks 
med bagepapir mellem lagene for at beholde knækbrødene sprøde. 

Energi pr. portion 72 kcal Protein 3 g Kulhydrat 1,8 g Fedt 6 g Kostfibre 1,9 g 
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En lækker hjemmelavet  
syltetøj kan få det mest kedelige 
måltid til at smage vidunderligt.  

 
Nyd de smukke farver, den dejlige  
smag og at du selv har lavet den! 
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Snacks

B R O C C O L I S C O N E S

10 boller (1 bolle= 1 portion)

• 2 hele broccoli
• 2 æg
• 2 bægre med æggehvider
• 1 tsk. bagepulver
• 4 spsk. HUSK
• 1 dl hirseflager / glutenfri havregryn
• ½ dl solsikkekerner
• 2 spsk. hampefrø
• ½ dl kokosmel
• 1 tsk. groft salt
• 1 dl revet vegansk ost eller parmesan
• 2 spsk. rosmarin
• revet skal af 1 økologisk citron
• sesamfrø til topping

Rør æg og æggehvider sammen og tilsæt hakket broccoli. Bland alle de 
tørre ingredienser sammen med æggene og rør godt rundt. Kør det hele 
i en foodprocessor. Form 10 boller med hænderne og drys sesamfrø på 
toppen. Bag bollerne i ovnen ved 200 grader i 35-40 minutter.

Energi pr. portion 116 kcal
Protein 8,5 g
Kulhydrat 5,9 g
Fedt 5,4 g 
Kostfibre  5,2 g

NYT FOTO
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Snacks

K E R N E B O L L E R  M E D  S Q U A S H

16 boller (1 bolle = 1 portion)

• 2 revne squash
• 2 æg
• 1 bæger æggehvide
• 4 spsk. HUSK
• 1 tsk. bagepulver
• 1 tsk. groft salt
• ½ dl sesamfrø
• 1 dl hørfrø
• 1 dl solsikkekerner
• 2 dl græskarkerner

Kør squash i din food processor og hæl over i en si og lad væsken dræne 
fra. Der løber ca. 1 dl vand væk. Rør alle de våde og alle de tørre ingredi-
enser sammen hver for sig. Herefter blander du det hele sammen. Lav 16 
boller og bag dem i silikoneforme i ovnen på 180 grader i 30 minutter. 
Kom chiafrø på toppen. Bollerne kan fryses, og de kan både varmes i 
ovnen eller ristes. Begge dele smager skønt.  

Energi pr. portion 140 kcal
Protein: 7,1 g
Kulhydrat 2,5 g
Fedt: 9,2 g
Kostfibre: 3,6
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Snacks

L A K S E M U F F I N S 

12 stykker (1 styk = 1 portion)

• 250 gram rå laks uden skind (ca. 2 stykker) 
• Saften af 1 økologisk citron 
• Revet skal fra 1 økologisk citron 
• 250 g frisk spinat 
• 200 g broccoli (et lille hoved) 
• 2 fede hvidløg, presset
• 2 dl finthakket persille 
• 2 tsk. frisk eller tørret timian 
• 4 store æg, helst økologiske 
• 1 æggehvidebæger
• 1/2 dl revet vegansk ost 
• 2 spsk. HUSK
• Salt og peber 

Skær laksen i små tern, og pres citronsaften ud over, og lad den trække i et 
par minutter. Pisk æg, hakket persille, timian, salt og peber sammen i en 
stor skål.  Hak hvidløget, og kom kokosolie på en varm pande. Klip spinat-
bladene i mindre stykker, og sautér dem sammen med det fintsnittede 
hvidløg på panden i ca. 3 minutter under konstant omrøring. Kog brocco-
lien i 2 minutter, tør den med køkkenrulle, og hak den i små stykker. Kom 
broccoli og spinat i skålen med æggemassen sammen med næsten al osten, 
og rør det sammen. Fordel massen i formene, læg laksestykkerne midt i 
hver form, og giv dem et let pres. Drys resten af osten på toppen. Bag dem 
på midterste rille i en forvarmet ovn ved 200 grader i ca. 20-25 minutter, 
eller til du kan se, at de har sat sig og er blevet fint gyldne på toppen. Pas 
på, de ikke får for meget – laksen må ikke blive tør. 

Energi pr. portion 76 kcal Protein 8,5 g Kulhydrat 1,1 g Fedt 5,1 g Kostfibre 1 g 

Du skal bruge muffinforme af silikone 
til denne opskrift, eller en muffinplade 
til at sætte dem i, ellers falder dine 
muffins sammen i ovnen. 
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K A P I T E L  7

OPSKRIFTER

Tapenade

Her finder du flere lækre tapenader som  
vil få din mad til at smage vidunderligt. 

Brug de krydderier som du kan lide og miks sammen 
efter behov. Lav ugens smag så bliver det nemt og 
overskueligt!

• oliven
• tomat
• pesto
• hummus
• tzatziki 
• aioli

HUSK! Kalorier pr. portion er ca. 80 kcal pr. spsk. Du skal 
derfor kun tage 1 spsk. tapenade pr. måltid, så du holder din 
kalorieplan, når du er på et vægttab.

S M A G F U L D   P R E P

I ugens PREP laver du 1-2 tapenader, 
så du hele tiden sikrer dig, at du har 
lækre smage til din mad. Husk at de 
er lynhurtigte at lave og belønningen 
er stor og meget tilfredsstillende i en 
travl hverdag.
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Tapenade

O L I V E N

• 3 dl sorte oliven, stenfri
• 1 spsk. kapers
• 1 fed hvidløg, presset 
• 2 spsk. olivenolie
• 20 basilikumblade
• 5 mandler
• revet skal af 1 økologisk citron
• saften af 1 økologisk citron

Kør det hele i en foodprocessor og blend det til en blød, ensartet og jævn 
masse.

T O M AT

• 8 soltørrede tomater
• 4 store friske tomater
• 1 fed hvidløg, presset 
• 1 spsk. balsamico
• 1 tsk. solsikkekerner
• 2 spsk. olivenolie
• 1 spsk. timian

Kør det hele i en foodprocessor og blend det til en blød, ensartet og jævn 
masse.
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Tapenade

P E S T O

• 1 fed hvidløg, presset 
• 20 g revet vegansk ost
• 20 friske basilikumblade  
• 150 g frisk spinat
• en håndfuld frisk persille 
• 1 spsk. pinjekerner
• 2 spsk. olivenolie
• revet skal af 1 økologisk citron
• saften af 1 økologisk citron

Kør det hele i en foodprocessor og blend det til en ensartet og jævn masse.

H U M M U S

• 1 dåse kogte kikærter, drænet for væske
• 1 spsk. tahini (sesampasta)
• revet skal af 1 økologisk citron
• saften af 1 økologisk citron
• 1 tsk. groft salt
• 1 spsk. olivenolie
• 1 fed hvidløg, presset 
• 1 tsk. spidskommen
• 1 tsk. gurkemeje 
• ½ dl danskvand eller alm. vand

Kør det hele i en foodprocessor og blend det til en ensartet og jævn masse.

Tapenade

T Z AT Z I K I

•1 fed hvidløg, presset 
• 2 dl Alpro smagsneutral sojayoghurt
• 1 økologisk hakket agurk
• salt og peber
• revet skal fra en ½ økologisk citron

Sæt Alpro yoghurten til afdrypning i et kaffefilter i ca. 30 minutter. 
Halver agurken og skrab det vandede kød ud med en teske. Finsnit den 
og pres forsigtigt væsken ud af agurken med lidt køkkenrulle, inden du 
mikser sammen med yoghurten. Pres hvidløget og smag til med salt, 
peber og citron. 

A I O L I

• 2 æggeblommer, pasteuriserede
• 1/2 tsk. sennep
• 1/2 tsk. hvidvinseddike
• 1 fed presset hvidløg 
• Lidt salt og peber
• 1 dl olie - oliven eller mere smagsneutral som rapsolie
• Nogle dråber citron

Pisk æggeblommer med sennep, eddike, hvidløg, salt og peber. Tilsæt 
olien lidt af gangen og pisk indtil al olie er optaget og den ønskede kon-
sistens er opnået. Er konsistensen for tyk, kan du blande lidt vand eller 
eddike i. Smag til med salt, peber, citron eller eddike efter behov.
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K A P I T E L  7

OPSKRIFTER

Frokost

Frokost – Fridas 4 favoritter

De fleste spiser frokost i en kanti-
ne, har madkasse med hjemmefra, 
spiser rester fra aftensmaden, eller 
laver en omelet derhjemme. Så din 
udfordring til frokost er at finde 
det slanke, sunde alternativ, når du 
ikke er hjemme, så det passer med, 
at du får det antal kcal, fordelt 
nogenlunde sådan her:

• 100 g kål 
• 150 g grove grøntsager
•  100-150 g fisk, kylling, magert 

kød, æg, linser, bønner
•  1 spsk. sundt fedt som tapenade, 

dressing, vegansk ost
• 1 spsk. kerner

Inspiration til buffet: Læg først 
grøntsager på din tallerken, så 
får du nemmere fyldt op med de 
rigtige ting og den rigtige mæng-
de. Tag, hvad der svarer til en halv 
tallerken. 

Inspiration til madkassen: Det 
er en god idé at gøre din madkasse 
klar aftenen før, så du tager de 
rigtige valg og kan planlægge lidt 
lækkert i stedet for, at du bare 
smider noget ned i den, når du har 
travlt.  Du kan sammensætte for-
skellige ting fra snacks som bliver 
en udmærket TO-GO frokost. 

I N S P I R A T I O N   T I L  
F R I D A S   4   F A V O R I T T E R

Omelet på panden med svampe
Omelet i ovnen med rejer
Krebsesalat med avokado 
Røget laks med rødkålssalat

Husk at du også kan spise snacks til 
frokost og sammensætte dem som 
du vil.
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Frokost – Fridas 4 favoritter

O M E L E T  PÅ  PA N D E N  M E D  S VA M P E

1 portion
• 1 æg
• 1 bægre æggehvide  
• 1 skalotteløg
• 1 spsk. HUSK
• 2 spsk. vegansk ost
• 150 g svampe 
• 100 g frisk spinat
• lidt purløg
• salt og peber

Hæld æg, æggehvider, HUSK, vegansk ost, finhakket skalotteløg og 1/3 
af spinaten i en skål, og pisk det sammen med en gaffel. Steg på panden 
på medium varme og form til en stor pandekage. Når den er fast i kon-
sistensen så vend den forsigtigt om og steg den på den anden side. Smid 
resterende spinat over og steg den færdigt. Steg samtidligt dine svampe 
i en anden pande i lidt kokosolie, drys over med lidt salt og peber. Steg 
dem til de får fin farve og hæld dem over din omelet og fold den over. 
Drys frisk purløg over.

Energi pr. stk. 235 kcal
Protein 22 g
Kulhydrat 10 g
Fedt 8,9 g
Kostfibre 7,5 g 
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Frokost – Fridas 4 favoritter

O M E L E T  I  O V N E N  M E D  R E J E R

1 portion
• 1 æg
• 1 æggehvide bæger
• 1 dl rejer
• 1 skalotteløg
• 1 spsk. HUSK
• 2 spsk. vegansk ost
• 10 blomkålsbuketter 
• 1 fennikel / 100 g spidskål
• 1 håndfuld frisk persille
• salt og peber

Tænd ovnen på 180 grader. Hæl æg, æggehvider og HUSK i en skål, 
og pisk det lidt med en gaffel. Finhak løg og skær fine tynde skiver af 
blomkålen og kålen og steg på panden i lidt kokosolie. Husk at pan-
den skal kunne tåle at komme ind i ovnen. Hæld det hele over i skålen 
med æggemassen, tilsæt osten. Rør det sammen, og hæld det tilbage i 
panden. Steg omeletten ved medium varme i ca. 5 minutter, hæl rejerne 
på toppen og sæt derefter panden ind i ovnen i cirka 10 minutter. Du 
kan også lave omeletten på komfuret ved at lade den stå ved lav varme i 
ca. 15 minutter og helt undlade at sætte den i ovnen, men så får du ikke 
samme sprødhed på toppen. Top med frisk persille.

Energi pr. portion 291 kcal
Protein 31 g
Kulhydrat 12 g
Fedt 10 g
Kostfibre 12 g 
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Frokost – Fridas 4 favoritter

K R E B S E S A L AT  M E D  AV O K A D O 

1 portion
•  100 g krebsehaler
•  ½ avokado
•  100 gram kål
•  1 bundt frisk salat 
•  10 blomkål/broccoli buketter 
•  2 forårsløg 
•  1 citron 
•  2 spsk valgfri dressing over. Se side 123.

Miks det hele sammen og husk at anrette din tallerken så den ser lækker 
ud. 

Energi pr. portion 350 kcal
Protein 30 g
Kulhydrat 13 g
Fedt 18 g
Kostfibre 11 g 
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Frokost – Fridas 4 favoritter

R Ø G E T  L A K S  M E D  R Ø D K Å L S S A L AT 

1 portion
•  80 gram røget laks
•  100 gram rødkål
•  10 friske asparges
•  10 radiser 
•  5 små gulerødder

1 spsk valgfri tapenade til. Se side 103-107

Energi pr. portion 318 kcal 
Protein 26 g
Kulhydrat 27 g
Fedt 10 g
Kostfibre 13 g 
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K A P I T E L  7

OPSKRIFTER

Aftensmad

Mine opskrifter byder på mange vegetariske retter, men 
husk, at du altid selv kan tilpasse og ændre til fisk, kylling 
eller magert kød, hvis det er det du vil have. Nogle retter 
fylder lidt mere og nogle mindre men i det store regnskab 
passer det sammen i din plan. 

Jeg anbefaler dig at kun lave mad 5 gange hver uge, så du la-
ver dobbelt portioner og gemmer. F.eks. spiser vi suppe hver 
mandag og onsdag, så vi ikke laver aftensmad om onsdagen. 

Alle retter er hurtige at lave og smager vidunderligt. Hvis 
du er sulten, så spis mere den dag. Du spiser helt sikkert 
mindre en anden dag. Du kan ATLID spise flere grønsager 
end anvist. 

Nyd din mad, og kombiner og smag til med dine favorit-
krydderier og style din mad flot på din tallerken, så du kan 
nyde din mad med alle dine sanser. 

K O M B I N A T I O N E R   D E R 
S M A G E R

Husk at du kan kombinere de smage 
og krydderier som du kan lide.
Hvis du spiser vegansk, vegetarisk 
eller fisk, kylling eller kød, så er det 
helt ok. Bare tilsæt eller træk fra så 
det matcher hvad du ønsker. 

Mine opskrifter kan altid tilpasses 
efter dette og stadig beholde den 
gode smag.
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Aftensmad

O P S K R I F T S O V E R B L I K

• Dressinger

• Blomkålssuppe med svampe 
• Grønkål- og squashsuppe med æg 
• Gulerodssuppe med kylling 
• Tomatsuppe med salvie 

• Lasagne med squash og spidskål 
• Squashpasta med pesto og rejer
• Rødbedepasta med bønner og grøntsagssticks
• Veggie frikadeller med grønkål, julesalat og tomat 

• Thai style kylling med pak choy og asparges
• Kyllingelår med grønkål, grønne pebre og tomat
• Kyllingesticks med spinat, rødkål og fennikel

• Dampet fisk med asparges, purløg og broccoli 
• Laks med citron, rosenkål og pekannødder 
• Dampede muslinger, pasternakfritter og blomkål med gurkemeje 

• Paneret fiskeburger med gulerodschiabolle 
• Wraps med røget laks, coleslaw og grønne pebre
• Veggieburger med gulerodschiabolle

• Pizza med kikærtebund med svampe og figner 
• Pizza med blomkålsbund med tomat og basilikum
• Pizza med broccolibund med asparges og rucola
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Aftensmad

D R E S S I N G E R 

Med en god dressing kan den mest simple mad smage lækkert. Brug 
friske krydderier til din dressing og miks sammen efter smag og behov. 

Her kommer nogle forslag til skønne dressinger. Prøv dig frem og smag 
og find ud af, hvad du kan lide. 

Alle olier kan skiftes ud efter hvad du har hjemme.

•   Hampeolie - balsamico – hvidvinseddike -basilikum
•   Hampeolie - Grape – rosmarin – æblecider-eddike
•   Olivenolie – sennep – citron- persille 
•   Olivenolie – mynte – hvidløg – koriander
•   Olivenolie – chili – lime – mynte
•   Sesamolie – æblecidereddike – citron - citronskal

HUSK! Kalorier pr. portion er ca. 
80 kcal pr. spsk. Du skal derfor 
kun tage 1 spsk. tapenade pr. mål-
tid, så du holder din kalorieplan, 
når du er på et vægttab.
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Aftensmad

B L O M K Å L S S U P P E  M E D  S VA M P E 

2 portioner
• 2 skalotteløg
• 1 blomkålshoved 
• 4 pastinakker
• 1 grøntsagsbuilliontern 
• Salt og peber
• 1 bundt forårsløg
• 1/2 liter vand 
• ½ dl kokosmælk el. kokosdrik
• 200 gram svampe

Topping: Vælg 1 kyllingefliet, 1 fiskefilet, 2 æg eller 1 dl rejer/linser/bøn-
ner/quinoa/kikærter

Finhak løg og steg i kokosolie i gryden. Tilsæt blomkål og pastinakker og 
steg sammen i 5 min. Hæld vand over, buillion og tilsæt lidt salt og peber. 
Kog på medium varme i 20 min. Miks sammen med en stavblender. Steg 
svampe i kokosolie på en stegepande og vælg yderligere topping og smag 
til med forårsløg og salt og peber. 

Energi pr. portion 318 kcal
Protein 19 g
Kulhydrat 48 g
Fedt 2,6 g
Kostfibre 14 g 
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G R Ø N K Å L S -  O G  S Q U A S H S U P P E  M E D  Æ G 

2 portioner
• 1 bundt græsløg
• 1 bundt forårsløg 
• 2 squash
• 400 gram grønkål
• 5 friske timiankviste
• 1 grøntsagsbuilliontern 
• Salt og peber
• 1/2 liter vand 
• ½ dl plantemælk
• 1 æg til topping 

Topping: Vælg 1 kyllingfliet, 1 fiskefilet eller 1 dl rejer/linser/bønner/qui-
noa/kikærter

Finhak alle løg og steg i kokosolie i gryden (gem lidt til topping!) Tilsæt 
hakkede squash og grønkål (kan købes færdigskyllet og hakket i store 
poser) og steg sammen i 5 min. Hæld vand over, bouillon og tilsæt lidt 
salt og peber og blade fra 5 friske timiankviste. Kog på medium varme 
i 20 min. Miks sammen med en stavblender. Vælg topping og smag til 
med græsløg, salt og peber.

Energi pr. portion 270 kcal
Protein 20 g
Kulhydrat 18 g
Fedt 9,7 g
Kostfibre 16 g 
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G U L E R O D S S U P P E  M E D  I N G E FÆ R

2 portioner
• 2 skalotteløg 
• 800 gram gulerødder
• 1 liter vand
• 1 grøntsagsbouillontern 
• 1 cm ingefær 
• ½ reven skal fra en økologisk citron
• ½ dl mandelmælk 
• 1 håndfuld frisk persille

Topping:  Vælg 1 kyllingefliet, 1 fiskefilet, 2 æg eller 1 dl rejer/linser/bøn-
ner/quinoa/kikærter

Skræl og finhak løg og steg i kokosolie i gryden. Tilsæt gulerødder og steg 
sammen i 5 min. Hæld vand over, bouillon, reven ingefær og citronskal 
og kog på medium varme i 20 min.  Miks sammen med en stavblender. 
Tilsæt efterfølgende mandelmælken og smag til med mere ingefær, 
citron og frisk persille. Vælg din topping.

Energi pr. portion 266 kcal
Protein 28 g
Kulhydrat 31 g
Fedt 2,2 g
Kostfibre 13 g 
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T O M AT S U P P E  M E D  S A LV I E 

2 portioner
• 2 skalotteløg 
• 1 stilk purløg 
• 1 fed hvidløg
• 1 grøntsags bouillontern 
• 1 bladselleri stilk
• 1 dåse med flåede tomater
• 2 store friske tomater
• 2 røde peberfrugter
• Nogle friske salvieblade
• Nogle friske basilikumblade
• 1 liter vand 
• Salt og peber 

Topping: Vælg 1 kyllingefliet, 1 fiskefilet, 2 æg eller 1 dl rejer/linser/bøn-
ner/quinoa/kikærter

Finhak al løg og steg i kokosolie i gryden. Tilsæt hakket selleri og peber-
frugter og steg sammen i 5 min. Hæld vand over tomaterne og tilsæt 
bouillon, salvie og basilikumblade og lidt salt og peber. Kog på medium 
varme i 20 min. Miks sammen med en stavblender. Vælg topping og 
smag til med yderligere salvie og lidt finhakket purløg på toppen.

Energi pr. portion 243 kcal
Protein 28 g
Kulhydrat 20 g
Fedt 4,1 g
Kostfibre 6,6 g 
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L A S A G N E  M E D  S Q U A S H  O G  S P I D S K Å L 

2 portioner
• 2 skalotteløg
• 1 fed hvidløg
• 1 dåse flåede tomer 
• 1 dåse med linser
• 4 friske store tomat
• 1 stor squash
• 1 lille spidskålshoved
• 6 blomkålsbuketter
• 2 spsk. tomattapenade (eller tomat pure) se side 105
• 1 dl vegansk ost
• 2 dl plantemælk 
• salt og peber 

Skyl og lad kikærterne og linserne dryppe af i en si. Steg den finhakkede 
løg i kokosolie. Tilsæt kikærterne og linserne og steg sammen med basili-
kum. Hæld alle tomaterne over og tapenade/pure og smag til med salt og 
peber. Varm plantemælk i en gryde og bland vegansk ost i til den smelter 
lidt. Smag til med salt og peber. 

Skær squash i skiver og læg skiftevis et lag spidskålsblade, tomatsauce, 
squash, og hvid sauce lag på lag.  Afslut med lidt ekstra vegansk ost på 
toppen og fine skriver af blomkål. Bag den i ovnen ved 180 grader i ca. 
30 minutter. Frisk basilikum på inden du serverer. 

Energi pr. portion 385 kcal
Protein 26 g
Kulhydrat 46 g
Fedt 6,7 g
Kostfibre 16 g 

TIP! Du kan skifte linser ud 
med f.eks. fisk, kylling, kød 
eller kikærter
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S Q U A S H PA S TA  M E D  P E S T O  O G  R E J E R

2 portioner
• 300 g store rejer
• 4 små hele hvidløg
• 1 cm ingefær 
• 1 rød frisk chili
• en håndfuld frisk persille
• lidt citronsaft
• 2 store squash
• 4 spsk. pesto
• salt og peber
• revet skal af 1 økologisk citron

Start med at tørre dine rejer med køkkenrulle, så de er klar til at blive fint 
stegte på panden, indtil de bliver lidt sprøde. Lav strimler af din squash 
og brug gerne en spiralizer. Kog dem i letsaltet vand i maks. 2 minutter. 
Eller spis dem rå. Lad dem dryppe godt af i en si og put efterfølgende 
pesto på og lidt revet citronskal over, som du kører godt rundt dem. Hal-
ver hvidløgene og steg dem på panden i kokosolie i 1 minut. Skru helt op 
for varmen og kom rejerne på panden med hvidløg, tilsæt tynde skriver 
af ingefær over og lidt frisk persille. Jo større rejerne er og hvis de har 
skal på, jo længere er stegetiden. Steg dem på høj varme, til de får lidt 
farve. Smag dem til med frisk citron, frisk persille salt og peber. 

Energi pr. portion 295 kcal
Protein: 36 g
Fedt 13 g
Kulhydrat: 22 g
Kostfibre 3,5 g
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R Ø D B E D E PA S TA  M E D  B Ø N N E R  
O G  G R Ø N T S A G S S T I C K S

2 portioner
• 4 store rødbeder
• 4 store gulerødder
• 1 dåse med kidneybønner 
• 2 skalotteløg
• 2 portobellosvampe
• 8 broccolibuketter
• ½ squash 
• 4 små peberfrugter 
• 1 økologisk grape 
• 2 spsk. senneps-olivenolie dressing –  se side 123 

Sæt ovnen på 180 grader. Lav 4 eller flere grøntsagsspyd. Miks de grønt-
sager du bedst kan lide eller brug mit forslag. Cirka 2-3 per person. Steg 
dem først på panden i kokosolie på begge sider og så ind i ovnen på 180 
grader i cirka 20 min. Salt og peber på. Lav også nogle tynde skiver af 
grape og læg ind i ovnen ved siden af.

Lav strimler af rødbeder og gulerødder, gerne med en spiralizer. Hvis du 
ikke har en så bare skær dem i tynde strimler eller stykker eller brug en 
håndskræller. Skyl kidneybønnerne og kog dem sammen med rødbede- 
og gulerodsstrimler i cirka 1-2 minutter i letsaltet vand. De kan også spi-
ses rå. Lad strimlerne dryppe af i en si. Kom sennep-olivenolie dressing 
over og kør godt rundt dem. Kom reven grapeskræl over og lidt saft fra 
den. Server med dine grøntsagsspyd og hummus at dyppe i.

Energi pr. portion 366 kcal Protein 17 g Kulhydrat 46 g Fedt 6,2 g Kostfibre 17 g

TIP! Du kan skifte 
kidneybønner ud med 
f.eks. fisk eller kylling 
og skifte dressing efter 
smag og behov.
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V E G G I E  F R I K A D E L L E R  M E D  
G R Ø N K Å L  O G  J U L E S A L AT

2 portioner
• 1 dåse linser 
• 1 æg
• 4 rødbeder
• 1 spsk. HUSK
• 1 håndfuld frisk koriander (eller andet krydderi du kan lide)
• 1 skalotteløg
• 2 hjertesalathoveder 
• 10 cherry tomater
• 100 gram hakket grønkål
• salt og peber
• 2 spsk. oliven tapenade

Skyl linserne og tør dem godt med køkkenrulle. Miks sammen i en food-
processor med æg, HUSK, salt og peber og koriander. Form dellerne til 
små bolde og steg dem på panden i lidt kokosolie. Ind i ovnen og varm 
dem færdige på 180 grader i 10-15 min.  Halver hjertesalaten og steg 
på panden på høj varme i kokosolie med salt og peber. Læg dem til siden 
og steg grønkålen lidt hårdt med lidt frisk citron og kokosolie. Skær de 
friske tomater i kvarte og server det hele sammen. Smag til med citron 
og oliventapenade og evt. lidt skovsyre på toppen.

Energi pr. portion 385 kcal
Protein 17 g
Kulhydrat 31 g
Fedt 12 g
Kostfibre 15 g 
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T H A I S T Y L E  K Y L L I N G  M E D  PA K  C H O Y 
O G  A S PA R G E S

2 portioner
• 1 bundt forårsløg
• 250 g kylling
• 2 pak choy
• 8 asparges
• 2 figner 
• 4 spsk. soyasauce 
• 2 lange citrongræs 
• 1 frisk chili 
• 1 lime 
• 1 dl vand

Finsnit forårsløg og chili og steg på panden med kylling i små stykker i 
kokosolie. Tilsæt citrongræs, asparges, lidt limeskal og limesaft. Tilsæt 
soyasauce og lidt vand. Halver dine figner og pak choy og steg dem i en 
anden pande i kokosolie. Smag til med peber og krydderier som basili-
kum eller mynte. 

Energi pr. portion 368 kcal
Protein 40 g
Kulhydrat 23 g
Fedt 4,7 g
Kostfibre 12 g 
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K Y L L I N G E S P Y D  M E D  S P I N AT,  
R Ø D K Å L  O G  F E N N I K E L

2 portioner 
• 3 tsk. peanutbutter  
• ½ dl kokosmælk eller kokosdrik 
• 2 lime  
• Salt og peber  
• 250 g kyllingeinderfilet  
• 1 lille rødkålshoved
• 100 g frisk spinat

• 8 broccolibuketter
• 1 fennikel 
• 1 kakifrugt eller 1 æble 
• en håndfuld friske hindbær
•  2 spsk. chili-lime-dressing  

– se side 123 

Kom peanutbutter i en stor skål, hæld koksmælken i og pres saften fra li-
mefrugterne med lidt salt og peber. Pisk det hele godt sammen, evt. med 
en stavblender. Skær kyllingen i små stykker og mariner den godt ind i 
saucen. Hvis du har tid, så lav dette dagen inden, så den kan trække i en 
tætsluttet plastikpose i køleskabet over natten, så får du den møreste 
saftigste kylling. Ellers lad den stå i 20 min, inden du steger dem.

Sæt kyllingestykkerne på spyddene og steg dem først på panden i kokoso-
lie og læg dem så over i et fad og ind i ovnen på 180 grader i ca. 35 min. 
 
Lav din chili-lime-dressing. Se side 119. Snit rødkålen i lange strimler og 
snit fennikel i tynde skiver. Steg på panden i kokosolie sammen med dine 
broccolibuketter. Put det over i en skål og miks sammen med frisk spinat 
og hæld dressing over, så den bliver blandet godt ind. Steg de kvarte kakif-
rugter eller æblestykker og kom over i salaten. Top med nogle hindbær og 
nyd!
 
Energi pr. portion 397 kcal Protein 35 g Kulhydrat 31 g Fedt 9,4 g Kostfibre 15 g 
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K Y L L I N G E L Å R  M E D  G R Ø N K Å L  
O G  G R Ø N N E  P E B R E

2 portioner
• 2 kyllingelår
• 1 lang stilk med små tomater
• 1 håndfuld små grønne pebre 
• 2 citroner
• 250 gram grønkål
• 2 små hvidløg
• Frisk timian
• 1 spsk. soyasauce

Sæt ovnen på 200 grader. Varm lidt kokosolie i to pander. Pensl dine 
kyllingelår med soyasauce og steg dem på den ene panden, så de får lidt 
sprødt skind. Læg dine kyllingelår i et ildfast fad og læg friske timiankvi-
ste over og tomater ved siden af. Sæt ind i ovnen i ca. 35 min. Check at 
din kylling er gennemstegt, uden at den bliver tør!

Halver dine små hvidløg og træk dem rundt i olien på den anden pande, 
så den får smag af hvidløg. Steg efterfølgende dine grønne pebre og 
grønkål på hver sin pande. Hæld lidt citronsaft over og salt og peber. 
Server med din kylling.

Energi pr. portion 398 kcal
Protein 36 g
Kulhydrat 12 g
Fedt 22 g
Kostfibre 11 g 
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D A M P E T  F I S K  M E D  A S PA R G E S ,  
P U R L Ø G  O G  B R O C C O L I

2 portioner
• 2 fiskefileter
• 2 lange purløg
• 2 fennikel
• 8 asparges-broccoli 
• 2 citroner
• 1 spsk olivenolie 
• Salt og peber
• 2 spsk. aioli 

Du skal pakke det hele ind i et bagepapir og så ind i ovnen på 180 grader 
i ca. 20-25 min. Læg fennikel i bunden, dernæst fisk, løg, asparges, salt, 
peber, citronskiver og olivenolie. Tag det friske grønne fennikelkrydderi 
og læg på toppen. Pak det ind, så dampes fisken i ovnen. Pak ud og spis 
med aioli eller andet tapenade som du kan lide.

Energi pr. portion 382 kcal
Protein 38 g
Kulhydrat 9,4 g
Fedt 20 g
Kostfibre 5,3 g 



149148 

Aftensmad

L A K S  M E D  C I T R O N ,  R O S E N K Å L  
O G  P E K A N N Ø D D E R 

2 portioner
• 2 laksebøffer
• 500 g rosenkål
• 10 pekannødder
• 1 spsk. teriyaki
• 1 citron
• 1 grape
• Frisk salvieblade eller andet krydderi 
• Salt og peber

Mariner laksen i citronsaft og lad den trække ind i nogle minutter, inden 
du steger den. Mariner rosenkål med teriyaki og pekannødder. Læg på 
et bagepapir på en bageplade og sæt ind i ovnen på 200 grader i 35 min. 
Rør rundt nogle gange. Læg nogle tynde citron- og grapefrugtskiver i 
ovnen de sidste 10 minutter (eller på lav varme ca. 100 grader i 1 time, så 
bliver de lidt hårde og meget flotte. Steg laksen i 5 minutter på skindsi-
den og 2 minutter på den anden side, så den bliver sprød. 

Energi pr. portion 406 kcal
Protein 31 g
Kulhydrat 17 g
Fedt 24 g
Kostfibre 9,3 g 
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D A M P E D E  M U S L I N G E R ,  PA S T I N A K F R I T T E R 
M E D  B L O M K Å L  O G  G U R K E M E J E 

2 portioner
• 1 net med friske muslinger ca. 1 kg 
• 2 skalotteløg
• 1 purløg 
• 2 små hvidløg
• 4 store pastinakker
• 1 lille blomkålshoved 
• 2 spsk. gurkemejepulver
• 1 citron
• 2 spsk. Aioli

Lav din aioli – se side 107. Skær pasternakkerne i tynde fritter. Lidt 
olivenolie og salt over og ind i ovnen på 180 grader i 35 minutter. Rør 
rundt nogle gange. Skær blomkål i skiver og vend dem med lidt gurke-
meje i en stor skål. Pas på dine fingre så du ikke bliver helt gul. Skyld og 
børst dine muslinger rene. Hvis de er lidt åbne så bank dem forsigtigt i 
køkkenbordet, så lukker de. Steg skalotteløg, purløg og hvidløg i skiver i 
kokosolie i en gryde og hæld 2 liter vand over dine muslinger. Kog under 
halvt låg i 20-25 minutter indtil de har åbnet sig. Dem som ikke åbner 
sig, smider du ud. 
Samtidig skal du stege din blomkål på panden i kokosolie med lidt salt og 
peber. Steg den på høj varme.

Energi pr. portion 404 kcal
Protein 31 g
Kulhydrat 29 g
Fedt 14 g
Kostfibre 13 g
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PA N E R E T  F I S K E B U R G E R  M E D  
G U L E R O D S B O L L E  M E D  C H I A F R Ø

2 portioner
• 4 fiskefilet på samlet ca. 280 gram
• 1 spsk. fuldkornsmajsmel/rismel/hirseflager 
• 1 spsk. rapsolie 
• 8 asparges 
• 8 salatblade
• 10 radisser
• 2 spsk. aioli
• Lidt frisk dild
• Salt og peber
• 2 små poser sukkerærter
• 200 g grønne små pebre
• 2 gulerodsboller eller 4 små – se opskrift side 89

Lav dine gulerodsboller. Ellers tag nogle ud fra din fryser/køleskab som 
du tidligere har lavet. Du skal bruge 1 stor eller 2 små til 1 portion. Paner 
først dine fiskefileter i rapsolie og så i majsmel. Pensl bollerne med 
rapsolie og vend dem herefter i majsmel. Steg på panden på høj varme i 
kokosolie. På en anden pande steg sukkerærter og pebre med lidt citron 
og salt på. Varm evt. dine boller og lav din lækre burger med aioli (eller 
andet tapenade du kan lide) og grøntsager i. 

Energi pr. portion 404 kcal
Protein 37 g
Kulhydrat 19 g
Fedt 18 g
Kostfibre 9,2 g 
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W R A P S  M E D  R Ø G E T  L A K S ,  C O L E S L AW  
O G  G R Ø N N E  P E B R E

2 portioner
•  1 bagepapir med wrapbund  

– se opskrift nedenfor 
• 150 gram røget laks 
•  100 g finsnittet hvidkål og gule-

rødder (kan købes færdigt!) 
• 1 dl Alpro yoghurt 
• 4 salatblade
• 1 peberfrugt
• Salt og peper
• 1 citron
• 100 g grønne pebre 
• 100 g sukkerærter

Steg grønne pebre og sukkerærter 
på panden med lidt kokosolie og 
salt. Miks finsnittet kål med Alpro 
yoghurt og lidt frisk citronsaft og 
reven citronskræl. Byg din wrap op 
som du ønsker den med salatblade, 
peberfrugt, coleslaw, laks. Det 
smager himmelsk. Perfekt at tage 
med TO GO!

Wrap bund:
• 1 blomkålshoved
• ½ dl revet vegansk ost
• 1 spsk. timian
• 3 spsk. HUSK
• 1 æg
• 2 bægre æggehvide  
• revet skal af ½ økologisk citron
• 2 spsk. havremel 
• salt og peber

Start med at køre blomkål rundt 
i din foodprocessor, så den bliver 
helt finhakket. Tilsæt resterende 
og kør godt rundt. Bred ud på et 
bagepapir og så ind i ovnen i 20 
min på 180 grader. Træk forsig-
tigt dit bagepapir af, og du har 
en wrapbund som du skærer ud 
i stykker eller vælger at lægge 
alt på og så rulle ind i og skær ud 
efterfølgende. 

Energi pr. portion 398 kcal Protein 31 g Kulhydrat 25 g Fedt 16 g Kostfibre 14 g 
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V E G G I E  B U R G E R  M E D  B Ø N N E F R I T T E R

2 portioner
•  2 gulerodsboller / squash boller 

/ broccoliscones - opskrifter se 
side 85-95

•  2 veggie bøffer
• 4 store salatblade
• ½ avokado
• 1 citron
• 2 store tomater
• 6 radiser 
• 200 g grønne lange bønner 
• 1 spsk. aioli – opskrift se side 107

Varm ovnen til 200 grader. Lav 
en bradepande med et bagepapir, 
som du lægger dine lange grøn-
ne bønner på. Lidt olivenolie og 
salt på og så ind i ovnen 30 min. 
Vend rundt nogle gange. Lav dine 
boller, veggie bøffer og aioli. Mos 
din avokado med en gaffel og pres 
citronsaft over med salt og peber. 
Varm evt. dine boller og byg din 
burger op, som du ønsker den. 
Aioli, salat, bøf, avokado, grønt-
sager og nyd den sammen med 
grønne bønnefritter 

Veggie bøffer
• ½ dåse kikærter eller linser
• 1 æg
• 3 rødbeder
• 1 spsk. HUSK
•  1 håndfuld frisk koriander (eller 

andet krydderi du kan lide)
• 1 skalotteløg

Skyl kikærterne/linserne og tør 
dem godt med køkkenrulle. Miks 
sammen i en foodprocessor med 
æg, HUSK, salt og peber og 
koriander. Form til store, lidt flade 
bøffer og steg dem på panden i lidt 
kokosolie. Ind i ovnen og bag dem 
færdige på 180 grader i 10-15 min.

Energi pr. portion 402 kcal Protein 22 g Kulhydrat 28 g Fedt 19 g Kostfibre 16 g
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P I Z Z A  M E D  K I K Æ R T E B U N D  M E D  
S VA M P E  O G  F I G N E R 

2 portioner

Pizzabund
• 1 dåse kikærter
• 3 gulerødder
• 1 dl revet vegansk ost
• 1 spsk. gurkemeje
• 3 spsk. HUSK
• 1 æg
• 2 bægre med æggehvider  
• salt og peber
• revet skal af ½ økologisk citron

Topping 
• 2 spsk. tomattapenade eller tomatpure – opskrift se siden 105.
• 200 g svampe
• Lidt græsløg
• 1 figen

Skyl kikærterne og lad dem dryppe af og tør dem godt med køkkenrulle. 
Skræl gulerødderne og kør dem alene i en foodprocessor. Tag dem ud og 
tør dem godt fri for al væske. Hæld tilbage igen og tilsæt de øvrige ingre-
dienser og bland det hele sammen. Del dejen i to og spred den ud på to 
bagepair og bag dem en og en i ovnen ved 225 grader i 8-10 minutter på 
begge sider. Tag bunden ud og smør et lag tomattapenade på. Læg figner 
og svampe på og ind i ovnen igen ca. 15 min. 

Energi pr. portion 406 kcal Protein 27 g Kulhydrat 40 g Fedt 11 g Kostfibre 20 g

TIP! Bunden kan 
du lave dagen 
inden og opbevare 
i en plasticpose i 
køleskabet.
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P I Z Z A  M E D  B L O M K Å L S B U N D  M E D  
T O M AT  O G  B A S I L I K U M

2 portioner

Pizzabund
• 1 blomkålshoved
• ½ dl revet vegansk ost
• 1 spsk. timian
• 3 spsk. HUSK
• 1 æg
• 2 bægre æggehvide  
• salt og peber
• revet skal af ½ økologisk citron
• en haps salt og peber 

Topping 
• 2 spsk. tomattapenade, se side 105
• 10 små tomater 
• ½ dl vegansk ost
• Friske basilikumblade 

Kør blomkålen i en foodprocessor, til den bliver helt fin. Tag den op og læg 
den i en si med et fint viskestykke i bunden. Hæld kogende vand over den 
og lad den stå i 4 minutter. Pres alt vandet fra og dræn blomkålen helt for 
væske – du kan kramme den i viskestykket. Du kan også bruge et kaffe-
filter til at dræne væsken væk. Pas på det kogende vand! Denne metode 
gør din bund endnu mere sprød. Tilsæt de øvrige ingredienser og bland det 
hele sammen. Del dejen i to og spred den ud på to bagepair og bag dem en 
og en i ovnen ved 225 grader i 8 minutter på begge sider. Tag bunden ud 
og smør et lag tomattapenade på. Top med vegansk ost og tomater. Ind i 
ovnen igen i ca. 15 min. Frisk basilikum på til sidst.

Energi pr. portion 387 kcal 
Protein 39 g
Kulhydrat 14 g
Fedt 17 g
Kostfibre 14 g 
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Aftensmad

P I Z Z A  M E D  B R O C C O L I B U N D  M E D 
A S PA R G E S  O G  R U C O L A

2 portioner

Pizzabund
• 1 broccolihoved
• ½ dl revet vegansk ost
• 1 spsk. timian
• 3 spsk. HUSK
• 1 æg
• 2 bægre æggehvider  
• salt og peber
• revet skal af ½ økologisk citron
• et haps salt og peber 

Topping 
• 2 spsk. tomattapenade, se side 105
• 8 asparges 
• Tynde squashskiver 
• ½ dl vegansk ost
• Frisk rucola 
• Lidt chiliflager 

 

Kør broccolien i en foodprocessor, til den bliver helt fin. Tag den op og 
læg den i en si med et fint viskestykke i bunden. Hæld kogende vand 
over broccolien og lad den stå i 4 minutter. Pres alt vandet fra og dræn 
broccolien helt for væske – du kan kramme den i håndklædet. Bare pas 
på det kogende vand! Denne metode gør din bund endnu mere sprød. 
Tilsæt de øvrige ingredienser og bland det hele sammen i din foodproces-
sor. Lav mange små pizzaer af dejen og spred dem ud på bagepair og bag 
dem i. Tag bunden ud og smør et lag tomattapenade på. Top med vegansk 
ost og ind i ovnen igen i ca. 15 min. Samtidig kan du stege asparges på 
panden i kokosolie. Top på pizzaen og til sidst frisk rucola og lidt chilifla-
ger.

Energi pr. portion 398 kcal Protein 48 g Kulhydrat 11 g Fedt 13 g Kostfibre 15 g 
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K A P I T E L  7

OPSKRIFTER

Dessert

Bare fordi man spiser sundt og slankende, behøver man 
ikke spise kedeligt helt uden en lækker dessert. Disse 
lækre opskrifter er tilpasset din kostplan, så du har plads 
til dem i dit ugentlige kalorieregnskab og stadig taber dig. 
Så nyd din weekend med sunde lækkerier og med god 
samvittighed! 

Men husk KUN den mængde som jeg anviser!

• Kokostoppe med chokolade
• Mango-banan-is 
• Chokoladekugler med mandelflager
• Ananasis med chokolade 
• Raw cake med peanutbutter og hampefrø
•  3 x lækre æbler: Æblegrød med granola - Æblechips - 

Æbleskiver med chiacreme 
• Frisk frugt  
• Muffins med jordbær

D E T   S Ø D E

Når du er færdig med dine 60 dages 
online bootcamp så husk at altid 
have en lækker sund dessert i din 
fryser. Dette vil hjælpe dig med at 
holde dig fra sukker, så du kan behol-
de din nye vægt. 

Efter bootcampen handler det om 
at du skal stå på egne ben og lære at 
spise og nyde med sundt fornuft.
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Dessert

KO KO S T O P P E  M E D  C H O KO L A D E

8 stykker
• 2 dl kokosmel
• 1 spsk. flydende kokosolie
• 1 æg
• 1/2 reven citronskal
• 25 g mørk chokolade 70 %

Miks flydende kokosolie, kokosmel, æg og citronskal sammen i en skål. 
Form små toppe. Sæt i ovnen på 180 grader i ca. 10 minutter. Smelt 
den mørke chokolade i et vandbad. Dyp toppen af kokostoppene i den 
smeltede chokolade. Lad dem køle af. Kan opbevares både i køleskab og 
fryser. Smager fantastisk direkte fra din fryser.

Energi pr. stk .100 kcal
Protein 1,6 g
Kulhydrat 2 g
Fedt 9,5 g
Kostfibre 1,1 g 
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Dessert

M A N G O -B A N A N  I S 

6 stykker
• 1 mango
• 2 bananer
• 1 kiwi

Skræl en mango, banan og en kiwi. Miks mango og banan i en lille 
foodprocessor. Skær kiwi i fine skiver. Fyld dine is pinde med blandingen 
og læg forsigtig kiwiskiver på siderne. Skal i fryseren minimum 6 timer 
inden de er klar og gerne lidt længere tid.

Energi pr. stk. 80 kcal
Protein 1 g
Kulhydrat 11 g
Fedt 0,53 g
Kostfibre 2,1 g 
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Dessert

C H O KO L A D E K U G L E R  M E D  M A N D E L F L A G E R

25 stykker
• 1 spsk. chiafrø
• ½ dl vand
• 1 dl valnødder
• 1 dl cashewnødder 
• ½ dl hampefrø
• 1/2 dl mandelmel
• 1 spsk. kakaopulver fedtfattig
• 1 tsk. kokosolie
• 1 vaniljestang eller 1 tsk. vaniljepulver u/sukker
• 2 dadler uden sten
• 40 gram mørk chokolade
• 1/2 dl mandelflager

Sådan gør du: Bland chiafrø og vand sammen i en skål og lad det stå i 20 
minutter. Bland derefter alle tørre ingredienser sammen og kør det hele i 
en foodprocessor. Tilsæt dadler uden sten og kokosolie og til sidst chiafrø 
cremen og kør det hele godt sammen. Rul massen til små kugler og tril 
dem i smeltet mørk chokolade og mandelflager. 

Energi pr. stk. 64 kcal
Protein 2,4 g
Kulhydrat 3 g
Fedt 4,6 g
Kostfibre 2,1 g 

TIP! Opbevar dem i 
fryseren. Nyd dem direkte 
fra din fryser, de smager 
nemlig så godt helt kolde!
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Dessert

A N A N A S I S  M E D  C H O KO L A D E 

9 stykker
• 3 ananasskiver 
• 80 g mørk chokolade 70%
• nogle hakkede mandler eller kokosmel

Skær en ananasskive i 3 trekanter. Sæt en pind i. Smelt mørk chokolade 
og dyp dem i det og derefter i hakkede mandler eller kokos. Læg dem i 
din fryser i min. 4 timer eller helst over natten. Spis og nyd!

Energi pr. stk. 62 kcal
Protein 1 g
Kulhydrat 5,7 g
Fedt 4,5 g
Kostfibre 0,5 g 
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Dessert

R AW  C A K E  M E D  P E A N U T N U T T E R  
O G  H A M P E F R Ø

12 stykker
• 1 spsk. chiafrø
• ½ dl vand
• 1 dl pekannødder
• 1/2 dl peanuts 
• 1 dl hampefrø
• 3 friske mynteblade 
• 1/2 dl mandelmel
• 1 spsk. kakaopulver fedtfattig 
• 1 spsk. peanutbutter 
• 1 lille banan eller 2 dadler uden sten 
• 1 vaniljestang eller 1 tsk. vaniljepulver u/sukker

Bland chiafrø og vand sammen i en skål og lad det stå i 20 minutter. 
Bland derefter alle tørre ingredienser sammen og kør det hele i en food-
processor. Tilsæt herefter resterende og miks det hele godt sammen. 
Bred massen ud på et bagepair og lav en stor firkant. Hvis du tager et 
bagepair mere og lægger ovenpå, så kan du nemt forme massen. Skær ud 
i 12 stykker og strø lidt hampefrø over. Ind i fryseren i minimum 4 timer 
og gerne over natten. 

Energi pr. stk. 92 kcal
Protein 9,1 g
Kulhydrat 12 g
Fedt 19 g
Kostfibre 3,8 g 

TIP! Opbevar dem 
i fryseren. Nyd 
dem kolde direkte 
fra din fryser!
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Dessert

3 X  Æ B L E R 

– Varm æblegrød med granola
– Æblechips
– Varme æbleskiver med chiacreme 

Vælg din lækre æbleversion, det hele smager godt!

VA R M  Æ B L E G R Ø D  M E D  G R A N O L A

1 portion
• 2 æbler 
• 1 spsk. granola
• 1 tsk. kanel 
• 1 dl vand

Hak 1 æble i store stykker og kog dem sammen med kanel og vand på 
medium varme i nogle minutter. Spis varme med granola på toppen.

Energi pr. portion 165 kcal
Protein 2,8 g
Kulhydrat 20 g
Fedt 5 g
Kostfibre 7 g 
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Dessert

Æ B L E C H I P S

1 portion
• 1 æble 
• 1 tsk. kanel 
• 1 spsk. peanutbutter 

Skær et æble i tynde skiver. Læg på et bagepapir og strø kanel over på 
begge sider. Bag i ovnen på 110-120 grader i ca. 60 min. Nyd dem med 
peanutbutter på.

Energi pr. portion 170 kcal
Protein 4,8 g
Kulhydrat 15 g
Fedt 8,7 g
Kostfibre 5,2 g 
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Dessert

VA R M E  Æ B L E S K I V E R  M E D  C H I A C R E M E

1 portion
• 1 æble 
• 1 spsk granola
• 1 spsk chiafrø
• 1/2 dl mandelmælk
• 1/2 dl vand 
• 1 tsk. kanel 

Miks sammen chiafrø med mandelmælk og vand og lad stå i min. 20 
min. Skær et æble i runde skiver på ca. 1 cm og steg dem på panden i lidt 
kokosolie og drys kanel over dem. Spis dem varme med chiacreme og 
granola over. 

Energi pr. portion 180 kcal
Protein 5,2 g
Kulhydrat 12 g
Fedt 9,8 g
Kostfibre 7,6 g 
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Dessert

F R I S K  L Æ K K E R  F R U G T  

Hvor meget frugt kan du få for ca. 200 kcal?  

Vælg mellem følgende:
• 2 passionsfrugt
• 10 jordbær

• 1 kakifrugt
• 2 kiwi 

• 20 blåbær
• 2 figner 

• 4 skiver vandmelon 
• 1 passionsfrugt

 

 
 
• 6 skriver honningmelon
• 1 kaki

• 20 hindbær
• 1 pære

• 5 klementiner
• 10 brombær

• 1 appelsin
• 2 figner

Energi pr. portion ca. 200 kcal
Protein 1,5 g
Kulhydrat 22 g
Fedt 1 g
Kostfibre 6,5 g 
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Dessert

M U F F I N S  M E D  J O R D B Æ R

12 stykker
• 2 æg
• 1 bæger æggehvide
• 1 dl grofthakkede hasselnødder
• 1 dl mandelmel
• 1 tsk. vaniljepulver u/sukker
• 1 tsk. bagepulver 
• ½ tsk. kardemomme
• 1 tsk. kanel
• 3 dadler uden sten
• 1 stor banan
• 4 spsk. hjemmelavet jordbærsyltetøj 
• 6 friske jordbær 
• Lidt mandelflager

Start med at hakke dine hasselnødder groft. Pisk æggehvider sammen, ind 
til de bliver let stive. Du kan bruge en røremaskine og kør på lav hastighed 
eller pisk i hånden. Tilsæt de 2 æg og rør igen. Tilsæt alle de våde ingredi-
enser, undtagen jordbær, jordbærsyltetøj og mandelflager. Når du har en 
fin, blød konsistens, tilsætter du de grofthakkede hasselnødder og resten 
af de tørre ingredienser. Hæld dejen over i silikoneforme og hæld 1 tsk. 
jordbær syltetøj i hver. Bag dem i ovnen ved 180 grader i 20 minutter. Tag 
dem ud og pynt til sidst med friske jordbær og lidt mandelflager på hver 
muffin. 

Energi pr. stk. 90 kcal
Protein 4,2 g
Kulhydrat 28 g
Fedt 6,8 g
Kostfibre 8,1 g 

TIP! Kan fryses. 
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Dessert

S E N  A F T E N  M E D  T E R I T U A L 

Te og vitaminer bliver dit faste aftenritual. Luk dit køkken og få ro i din 
krop over at du ikke skal spise mere nu. 

Gør det til et hyggeligt aftenritual med en grøn te og en omgang vitami-
ner. Hvis du tager Puori`s brev med det daglige behov gør du det meget 
nemt for dig. Ellers husk at få Magnesium, D-vitamin og fiskeolie. (Ja, 
fiskeolie igen. Det er nemlig super for at booste din krop og vægttab at 
tage ekstra i din vægttabsperiode!)

Den grønne te øger stofskiftet, fedtforbrændingen og kan på den måde 
fremme et vægttab. Virkningen er endnu større, hvis du kombinerer 
det med motion. Men det vigtigeste er, at du får lukket dit køkken og 
kommer ind i vanen at ikke spise mere efter aftensmaden. Teen bero-
liger, og du føler, at du får lidt. Den grønne te indeholder antioxidanter, 
og desuden er den rig på antihistaminer, hvilket modvirker hævelse og 
irritation som skyldes allergi. Køb gerne de økologiske varianter, da de 
konventionelle kan indeholde spor af sprøjtegift. Sørg for, at det vand, 
du bruger til din te, maksimalt er 80 grader varmt, så bevarer du bedst 
antioxidanterne i teen. 

Du kan også prøve at lave din egen helende kop te af 1 tsk. tørret salvie 
eller nogle friske blade direkte fra planten. Tag nogle skriver frisk ingefær 
og nogle citroner i skiver. Kog noget vand og lad det afkøle i nogle mi-
nutter til ca. 80 grader. Hæld det over bladene, læg låg på kruset, og lad 
det trække i ca. 10 minutter inden du drikker den. 
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K A P I T E L  8

SÅDAN HOLDER DU 
DIN NYE LIVSSTIL!

Man er nødt til at have en drøm, så man  
kan komme op om morgenen. Hvad 

 bliver din næste drøm?

Lad os være helt ærlige. Du ved, og jeg ved, at det nok er de færreste, 
som følger planen fra dag 1 og 60 dage frem – hver dag, hvert et måltid 
fuldstændig nøjagtigt, som der står i planen. Men det er faktisk helt ok. 
Det er nemlig livet og helt ok og helt som det skal være. Så længe du har 
fået forståelsen for hvad der skal til, så kan du bytte ud og skifte rundt så 
planen hele tiden tilpasses til dit liv. 

Det er så vigtigt, fordi det gør det nemmere for dig at fastholde den nye 
livsstil efter de 60 dage. Også på ferien, når du er blevet syg eller er ude 
at spise. Det er vigtigt, at du nyder løsningen og bliver ved med at tage dig 
selv og din krop seriøst og derved tager de rigtige valg også når du ikke har 
lavet en PREP. På denne måde gør du det til dit mål at opnå fremskridt og 
udvikling i stedet for at søge det perfekte. 

Det er blevet tid til tiden efter bootcamp. Så spændende. Nu er det tid 
til at finde balancen mellem de lidt stramme måltider med få kalorier og 
et liv, hvor der bestemt også skal være plads til lidt mere af alt det sjove, 
så du kan være lidt mere afslappet med tingene. 
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80/20-PRINCIPPET 

I al sin enkelthed går 80/20 ud på at leve 80 % af tiden efter samme 
principper, som du har g jort i de sidste 60 dage, mens du de resterende 
20 % spiser det, du har lyst til – selvfølgelig inden for rimelighedens og 
din sunde fornufts grænser.  Det allervigtigste er, at du selv beslutter dig 
for, hvad du vil gøre for at få den sunde livsstil til at hænge sammen med 
din hverdag, så det hele hænger bedst muligt sammen for dig. 

Noget af det, du skal beslutte dig for, er aldrig at give op, men at blive 
ved med aktivt at vælge at gøre de ting, der er gode for din krop, og 
som du helt sikkert har oplevet, også er gode for din energi og dit 
selvværd. Hold fast, så godt du overhovedet kan, og husk, når du måske 
falder ind i dine gamle rutiner, at du nu rent faktisk godt ved, hvad du 
kan gøre for at leve sundt, fordi du har g jort det før. Hvis du oplever 
svære perioder, så tænk på, at lidt også har ret, og at små ændringer 
også gør en forskel i det lange løb. Så bliv ved med at være stolt af dig 
selv og processen. Fordi det er hele tiden en udvikling, er det aldrig 
noget, man bliver færdig med.

KOSTEN 

For at være sikker på, at du overholder 80/20-princippet, og det ikke 
lige pludselig er blevet til 70/30, er det en god idé at tage en beslutning 
på forhånd om, hvornår på ugen de måltider ligger, hvor du spiser lidt 
ekstra. Ligesom da du fulgte forløbet, så kan du eventuelt lade være med 
at spise en stor portion morgenmad eller alle mellemmåltiderne den dag. 
Fordel den ekstra mad ud over fredag, lørdag og søndag, så du får glæde 
af dine 20 % i længere tid, og så du slipper for at føle dig forædt og 
oppustet, fordi du har taget det hele på en gang. 

Et godt råd er stadig at prøve at undgå sukker. Nu ved du, at der findes 
mange gode alternativer til det hurtige sukker fra slikbutikken, og hvis du 
fortsætter med at lave de sunde aftensnacks, du har prøvet, har du altid 
noget sundt, når sukkertrangen melder sig. 

Husk hvad du har lært om at lytte til din krop. Lyt, fordi den taler til dig 
og fortæller dig, hvordan du har det. Mærk efter og hjælp den. Det er 
nemlig den eneste krop du har. Hold fast i alle de nemme principper, du 
har lært. Hold fast i træningen som er grundstenen til i dit velbefinden-
de. 

Mit sidste råd til dig er at blive ved med at udfordre dig selv, sætte nye 
mål og husk at fejre dine succeser. Fordi du fortjener det og fordi du er 
fantastisk! 

Vær tilstede i din krop og dit sind så du kan nyde livet i fulde drag!

HUSK AT DU ALDRIG  
FORTRYDER EN TRÆNING  

OG  

HUSK AT DU ER  
MEGET STÆRKERE  

END DU TROR… 


