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FORORD 

Flexitarisme er fleksibel vegetarisme med plads til fisk, fjerkræ, vildt og 
en god bøf i ny og næ. Perfekt for den moderne sundhedsanarkist, 
som ikke vil sættes i bås og fornægte bestemte fødevaregrupper eller 
bekende sig til regler og forbud for noget så naturligt som mad.  
Flexitarisme er med andre ord for os, der prioriterer sundhed og 
nydelse og vil have det hele. 
Idéen blev introduceret i 2009 af den amerikanske diætist Dawn 
Jackson Blatner, og har siden bredt sig over hele verden og er kåret til 
en af de mest lovende nye sundhedstrends af flere internationale 
magasiner og trendforskere. 
Den store popularitet skyldes formentlig i høj grad, at vi er trætte af 
rigide sundhedsregler, men også at vi er tiltagende mere optagede af 
klodens og klimaets tilstand og opmærksomme på, at det voldsomme 
kødindtag hverken gavner miljøet eller vores kroppe. Vi vil gerne være 
grønne - men have plads til et stykke godt kød en gang imellem. 
Der er masser af fordele ved en rent vegetarisk livsstil.  
Vegetarer lever ofte længere og har et bedre helbred. Men det kan 
også være besværligt at være vegetar. Svært at spise ude og finde det 
man “må” spise. Og svært at få protein nok. 
Heldigvis kan du sagtens få alle vegetarernes fordele og samtidig nyde 
godt kød. Men der er adskillige fordele ved at spise mindre af det. Både 
for miljøet, dit taljemål, dit helbred og din fordøjelse. 
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FLEXITAR 

Flexitar er foreningen af flexibel og vegetar. Du spiser altså lige så 
mange grøntsager som en vegetar og får alle de helbredsmæssige 
fordele. Og så tilsætter du kød af god kvalitet. Lidt mindre kød end ved 
en helt konventionel kost, men rigeligt til, at du får protein nok. 
Men er man så ikke bare snyde-vegetar? 
Jo, det kan man sådan set godt sige.  
At være flexitar er også at være lidt af en sundhedsanarkist, som vil 
have det hele og nægter at gå ned på nydelse. 
Og her kommer den gode nyhed: 
Der er ikke noget, der er forbudt. Du må gøre, præcis som du vil. Men 
når du sidder med denne bog, der det formentlig fordi du går op i din 
sundhed og dit helbred. Og når du gør det, er der naturligvis noget, der 
er mere hensigtsmæssigt end andet. 
Forarbejdede fødevarer med ting på ingredienslisten, du hverken ved 
hvad er eller kan udtale, er for eksempel sjældent befordrende for din 
sundhed. Sukker og gluten holder vi også igen med.  
Det betyder ikke, at du aldrig må spise det - det betyder bare, at du 
spiser markant mindre. 
Så i stedet for at udelukke fødevarer fuldstændig som flexitar, tilføjer 
man. Fx bønner, linser, nødder, kerner, frø, krydderurter og gode olier. 
Når man gerne vil spise mere vegetarisk er den store udfordring typisk 
at slippe de gamle vaner. Mange af os har i årevis lavet mad med 
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udgangspunkt i kødet. Så vi fx får kylling med ris og broccoli en dag og 
laks med kartofler og salat den næste. 
Så hvordan griber man det an, når kødet ikke altid er stjernen i showet? 
Og hvordan sikrer man, at man stadig får alle de gode næringsstoffer?
Det får du svaret på her. 
Denne bog giver dig de bedste opskrifter til alle dagens måltider med 
masser af grønt kombineret med både grønne og animalske 
proteinkilder. Altid af god kvalitet. 
Alle retter er sammensat, så du får al den næring, du har brug for. 
Masser af vitaminer, mineraler, protein, fedtstoffer, kulhydrat og fibre. 
Og altid med den gode smag i fokus.  
Mad skal smage godt og af meget. Så gør den dig mæt og glad, så du 
kan fokusere på alle de andre sjove ting i livet. 
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DET DER MED SUNDHED 

Sundhed er måske vor tids største statussymbol. Sundhed er et tegn 
på overskud, (selv)kontrol og styr på livet. 
Sundhed er det gode, det rigtige, det pæne. 
Og det helt utroligt irriterende. Og helt forkerte, når det tager overhånd 
og bliver et altopslugende projekt. Det eneste vigtige. En religion med 
rigtigt og forkert. Med synd, skyld, skam og syndsforladelse. 
Lad mig sige det, som det er: 
Sundhed er ikke meningen med livet. 
Vi er ikke sat her på jorden for at være så sunde som muligt. 
Hvad meningen med livet er, kan man naturligvis diskutere. Jeg tror, 
den er at være så gode mennesker, vi nu kan. Og bidrage mest muligt 
til, at andre har det godt. 
Noget så simpelt og old school som det. Sundhed i sig selv er 
flintrende ligegyldig og kan sammenlignes med penge. Bundtet af 
pengesedler er der heller ingen spas i. Det er det, man bruger det til, 
der er sjovt. Det gode liv med energi og overskud til at gøre og være alt 
det, man gerne vil. Det gode helbred. Nydelsen. 
Sundhed er ikke regler og forbud. Det er valg og prioriteringer. 
Sundhed er et aktivt liv med masser af grin, glæde og bevægelse. Og 
det er dejlig, levende, sund mad, som giver din krop og hjerne al den 
næring og energi, den har brug for. 
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