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Tak til…

*emilie – my guardian angel

Frederikke, fordi netop du er min datter. Jeg startede den
fedtfattige pen, da du var 6. Nu er du 11 – og det føles, som
om vi først lige er begyndt. Tak for gode og sjove indfald
undervejs, set og sagt af dig. Vi har moret os meget. 
Louise og Brian – for stort engagement i bogen. Ubetinget
respekt, tillid og kærlighed mellem jer og (mellem) os. 
Jes for bedste billeder – Pia for hjælp med gulerodskagen,
der forsvandt.
Lone – for sparring og redigering, tak fordi du bankede på
min dør. Vi håber i anne larsen the company, at du er kom-
met for at blive.
Steen og Birgit for udgivelse – og øvrige medarbejdere på
Hovedland for venlighed, engagement og frem for alt tål-
modighed.

Tak til familie og venner for medleven og engagement, spe-
cielt (til) min mor og far. 
Tak til Oprah, Chopra og Zukav, 
– tak til og for livet!

Anne Larsen – en forårsdag i 2001
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Forord
Kærlighed er mad, og mad er
kærlighed. Sådan lød den hilsen,
der fulgte med mine første to
kogebøger, når jeg signerede dem. 
Og derfra min verden går.
Betingelsen for at kunne give
kærlighed og for at kunne modta-
ge kærlighed er, at man føder sig
selv med kærlighed. Og netop
sund mad og motion er nogle af
de gode ting, man kan føde sig
selv med som en fundamental
kærlighedserklæring. At servere
kærlighed til andre mennesker i
form af gode måltider er at give
andre en kærlighedserklæring.

Da jeg i 1997 udgav min første
kogebog: Fedtfattig kost – gode hver-
dagsretter, som blev fulgt op i 1998
af Fedtfattig kost – festretter, var jeg
ikke i tvivl. Disse kogebøger var
gode redskaber for mennesker,
for hvem en sund og velsmagende
mad suppleret med motion var
det endegyldige redskab mod
overvægt. Et faktum er, at ingen
mennesker – ikke kun de over-
vægtige –  har behov for mere end
30% af deres daglige energiindtag
i form af fedt. Jeg har aldrig været
mere sikker end nu på, at fedtfat-
tig kost er kommet for at blive. Det
har efterspørgslen på inspirations-
kilder til den fedtfattige livsstil vist. 

Bøger, magasiner, madkort, fore-
drag, kurser og tv-udsendelser. Vi
er modne til den moderne livsstil,
hvis vi blot gør det med omtanke,
interesserer os for det, er åbne, og
sætter os grundigt ind i grundfilo-
sofien. Det, der er den største dyd
ved at konvertere til den fedtfatti-
ge livsstil, er fedtbevidsthed – og
ikke fedtfobi. Og en vurdering af
det totale energiindtag, set i for-
hold til det aktivitetsniveau, vi er
villige til at lægge for dagen – dag-
ligdagen.

Tiden er moden – vi mennesker er
modne til at fortsætte den sunde
livsstil, vi tog så godt imod. Det
tyder interessen på – vi gjorde det,
vi blev ikke kun ved med at snakke
om det. I artikler og undersøgel-
sesrapporter er det bevist, at vi gik
ud og handlede.

Det er et faktum, at fedt i for store
mængder er usundt for vort hel-
bred, og især skader tilførslen af
for store mængder af det usunde
fedt vore indre organer. Men der
er en udvej – eller rettere en vej
frem, nemlig fedtfattig kost med
det altoverskyggende krav, at
maden skal smage godt. Smag og
oplevelse hører sammen. Der fin-
des så mange gode smagsgivere,
der ikke har deres udgangspunkt i
fedt. Lad mig citere Lars Sonne-
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Hansen i I Form 6/2001 – forår
2001: "Det er en hårdnakket myte,
at smagen sidder i fedtet. Den
kommer alle mulige steder fra,
ikke mindst fra krydderierne. Man
kan til nød sige, at smagen varer
længere, når der er fedt i maden,
fordi den så bliver hængende læn-
gere tid på tungen." 
Smør, flødeskum og fraskårne fed-
tkanter eller skindet på anden og
kyllingen – det smager jo ikke spe-
cielt godt, men det beholder sma-
gen fra de øvrige ingredienser i
maden lidt længere, fordi fedtet
tager ophold et lille stykke tid i
munden, hvor det klæber sig til
tungen og mundens øvrige blød-
dele.

Jeg har med denne bog forsøgt at
samle de 50 mest populære retter
fra min første bog, suppleret med
de 50 mest populære retter fra
min anden bog, suppleret med de
50 mest populære retter fra min
tid som madskribent i ALT for
damerne på siderne SUND og slank.
150 fedtfattige favoritter – gamle
og nye. Gamle, fordi de tager
udgangspunkt i gamle opskrifter,
nye fordi de er strammet op og
gjort tidssvarende. De er gjort
mere fedtbevidste, og endelig har
de fået nye billeder. Så på en måde
er opskrifterne gamle, på en

anden måde er de nye. Hvorom
alting er, er de superaktuelle, fed-
tbevidste og med den ultimative
smagsoplevelse.
Lad os samles i køkkenet og sætte
os til spisebordene – samle famili-
en Danmark omkring det at tilbe-
rede maden sammen, og frem for
alt indtage den sammen – og også
huske de gamle dyder som rund-
bold, fodbold og langbold. Lad os
komme op af sofaen og dyrke
motion sammen. Det samler og
glæder unge og gamle – mænd og
kvinder – piger og drenge. Grib
livet lige der, hvor det er – gennem
maden og gennem udfoldelse. 

Måske er det sundt at holde sig for
øje, at træerne ikke vokser ind i
himmelen, men hvis nu de allige-
vel gør det, hvad så. Så skal vi bare
glæde os over det og være oppe på
beatet lige der, hvor vi har lyst –
måske hænge der i trækronerne
og bare nyde livet.   
Med respekt for livet, tillid til livet
– med ansvar for eget liv, i kærlig-
hed, derfra hvor sandheden og vir-
keligheden starter.

Anne Larsen
Forår 2001
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Indledning
Det fedtfattige køkken er meget
enkelt og direkte at gå til. Men det
kræver, som så meget andet i livet,
et "kørekort". Der befinder sig p.t.
mange på forskellige niveauer i
den fedtfattige livsstil. De, der har
været der altid, os der startede
midt i halvfemserne og de, der er
kommet til i løbet af de sidste 5 år.
Så der vil være øvede og nybegyn-
dere – og dig der vil starte lige nu. 

Ligegyldigt hvilket niveau man
befinder sig på, er der inspiration
at finde i denne bog.

Bogens retter indeholder ikke
energiberegninger, ej heller fedte-
nergiprocentniveau. Alle retter
ligger med en samlet fedtenergi-
procent på og under 30. Man skal
bruge bogen som inspiration og
ikke som en ernæringstabel. Alt er
gennemtænkt og afprøvet ud fra
den fedtfattige/fedtbevidste filo-
sofi. Ned med fedtniveauet, ned i
usund fedtenergi og op i sund fed-
tenergi. Samlet giver det en bedre
energi – både ind i kroppen og ud
af kroppen – den energi, vi har til
rådighed i vor hverdag, stiger og
giver en god følelse.

Man kan se maden. Den er smuk,
når den er sund. Man kan dufte og
smage maden, og den dufter og 

smager af det, den er, og derfor er 
duft og smag ypperlig. Kan man
høre maden? Ja, der kan opstå en
vis form for øresusen, det er
kærligheden. Og endelig kan man
høre et brøds skorpe synge. Kan
man føle maden – ja, prøv selv!

Jeg har taget udgangspunkt i 6 om
dagen – 600 gram frugt og grønsa-
ger, som er den mængde, der
anbefales af "det officielle sund-
hedsdanmark". For mig personligt
er det en forudsætning for mit vel-
være netop at tage udgangspunkt i
smagen. Dertil kommer også
væske, fibre, vitaminer, mineraler
og antioxidanter og kulhydrater
fra 600 gram frugt og grønsager.
Flere kulhydrater fra brød, ris,
gryn, kartofler og pasta. Siden
kommer proteinerne fra kødet –
fjerkræ, fisk og kalve, grise, køer
og lam, fra mejeriprodukter og
æg. Fordelingen falder naturligt
sådan – og smagen bliver derefter.

Hvis vi tør lytte til vores krop, og
forbindelsen ikke er "forstyrret" af
problemer, så vil vi kunne mærke
behovet. Sult og mæthed er gode
ting at mærke efter, men det
kræver, at vi giver vores krop tid til
at svare – er det fysisk eller er det
psykisk – specielt gældende for
sult. Og mæthed kan vi nogle
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gange skøjte hen over, fordi vi
spiser for hurtigt. Det kan vi
afhjælpe ved at spise langsom-
mere. Mad har samme reaktions-
tid som alkohol. Mætheden og
beruselsen opstår, når maden
eller alkoholen er indtaget og
optaget i kroppen. Denne følelse
er god at arbejde med. Nemlig,
hvorfor spiser jeg? Hvis det er
fordi, jeg er sulten, er det ok.
Men hvis det er for sjov, så er det
måske slet ikke så sjovt. Så er det
måske på grund af problemer
eller på grund af noget uopfyldt
i livet. Og så er det meningen
med livet eller løsning af pro-
blemstillinger, man skal gå efter,
og ikke maden. 

I det fedtfattige køkken er der
mange ting, der er uundværlige,
men her skal jeg nævne de mest
markante. Først og fremmest
fedtfattige mejeriprodukter, som
er gode at have. En god ost, 10+
danbo, hvor jeg skal fremhæve
Thise Mejeris unikke 10+ ost, der
sælges hos ostehandleren, i hels-
ekosten og i supermarkederne,
hvor den sælges under navnene
Natura eller Thilde. Økologisk
skummetmælk eller den nye
0,5% mælk, som enten betegnes
Minimælk  eller Jerseymælk. Den
befinder sig på et trin mellem
skummetmælk og letmælk. Det

er godt at have fromage blanc
0,5% eller fromage frais 0,5% i
sit køkken. I bogen bruger vi de
to produkter sådan, som vi synes
er godt, men i princippet kan de
det samme. Forudsætningen er,
at de røres, hvorved de bliver
blanke og meget homogene i
konsistensen.

Smagsgivere – ud over markante
frugter og grønsager – tæller fri-
ske krydderurter eller tørrede
krydderier, vanille, soltørrede
bær og soltørrede tomater, chili,
hvidløg, ingefær, løg i alminde-
lighed, røde, hvide, skalotte,
bananskalotte, zittauer, søde
gule løg, forårsløg m.v. Eddiker,
honning og sirup. Og endelig en
god mørk chokolade med højt
kakaoindhold, mindst 50%, ger-
ne op til 71%. Øl og vin i maden
er også gode smagsgivere på spe-
cifikke steder. 

Der er ikke meget sukker i mine
retter, men jeg bruger sukker
mange steder. Jeg bruger rørsuk-
ker, fordi det findes i mange
smagsvarianter: Fra lyse over
gyldne til mørke. Jeg krydrer
maden med sukkeret. 

Sort peber fra en god kværn er
dejligt – og det gode havsalt, lige
fra det fra Læsø over Salt Maldon
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til franskmændenes Sel du fleur. 
Af uundværlige redskaber, ud over
godt koge- og stegegrej, gode
knive og skærebræt, kartoffelmo-
sejern og meget mere, har olies-
prayflasken fundet sin faste plads i
køkkenet. Den er alfa og omega.
Fra at hælde/kluk-kluk til at
spraye/pst-pst – det er et stort og
væsentligt skridt. Netop for at få
den sunde fedtkilde – de sunde
olier – ind i rigtige doser. Lidt,
men mange steder.

Jeg har fire oliesprayflasker i mit
fedtfattige standardudstyr – en
med den meget sunde, gule, vels-
magende danske koldpressede
rapskimolie, en med valnødde-
olie, som jeg bruger, hvor nøddes-
magen ledsager maden godt, og
en med god koldpresset jomfru-
olivenolie der, hvor den passer ind
i den samlede smagsoplevelse.
Endelig har jeg en oliesprayflaske
med mørk balsamicoeddike, og
om kort tid har jeg en mere med
lys balsamicoeddike.

Min madpincet ville jeg ikke være
foruden – den henter og bringer
"ting og sager" for mig – op og ned
fra gryder, pander og bageplader
og op af syltekrukken. Den har
gjort mange ting nemmere, tak til
Henrik Boserup, i hvis udmærke-
de kogebog jeg fandt fiffet.

Salat er en stor ting med meget
større effekt, end vi engang tillag-
de den – der findes mange sorter,
forskellige i udseende og smag.
Gældende for dem alle er, at jeg
hader sand mellem tænderne, når
jeg spiser salat – hellere mellem
tæerne… Derfor er salatslyngepo-
sen en af disse års bedste opfin-
delser på den front. Salatslyn-
geposen er god til at slynge godt
skyllet salat med. Så når den er
renset for sand, er det muligt at få
den tørret, så salaten ikke er for
våd. Ud over at slynge salat i poser-
ne, bruger jeg dem til at opbevare
rengjort salat og rengjorte grønsa-
ger på køl. Det giver dem mulig-
hed for at ånde. Husk at grønsa-
ger er "levende mad". 

Slut med teori, nu gælder det
praksis. Vi skal ud i det – ud i det
fedtfattige køkken, leve det fedt-
fattige liv ud – velkommen i mit
fedtfattige køkken. Up to date – så
langt øjet rækker. 

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.
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Udsagnet "mad er menneskets bedste medicin" er så sandt, som
det er sagt og skrevet. Og det er vigtigt at spise godt fra mor-
genstunden, således at vi dels har noget energi at gå i gang
med, og således at vi får måltiderne (energiindtaget) fordelt
jævnt ud over hele dagen. Overordnet hedder det sig, at vi skal
spise flere, men mindre måltider. Fem-seks stykker i løbet af
dagen. Tre hovedmåltider og et par mellemmåltider eller
snacks, som også kan være dele af tilberedte ting fra morgen-
maden (formiddagssnacken) og dele af frokosten (eftermid-
dagssnacken).

Morgenmaden bør for de fleste voksnes vedkommende tælle
omkring 5-600 kalorier. Ikke at vi skal tælle kalorier, men det er
godt at vide, hvis man hører til den type, der gerne vil vide
mere. Eller hvis man er kommet dertil, hvor man har lyst til at
anskue totalenergien. Og dertil findes der masser af hjælp i
sundhedslitteratur, sundhedsmagasiner, på sundhedsportaler
på internettet og endelig kan man gå på kursus i det. 

Man kan kun blive klogere på sig selv og på sin kost og motion
ved at interessere sig for den. 

Ud over frugt som juice eller hel frugt er der mange morgen-
madstyper: Havregryn, cornflakes, branflakes, müsli og lignen-
de med fedtfattig yoghurt eller skummetmælk. Eventuelt sup-
pleret med sukker fra frisk frugt eller soltørret frugt og eventu-
elt et par mandler, nødder eller sunde kerner. Der er det gode
brød med 10+ ost, marmelade og/eller honning. Men her er
også et bud på frugt lavet som t.l.c. – tender loving care – blid,
kærlig omsorg.  T.l.c. er frugtsalat, frugt skåret i mundrette styk-
ker. Der er laks, æg og bacon, pandekager, muffins til brunchen
– det måltid, der dækker både morgenmad og frokost – og
endelig french toast. 

MorgenmadMorgenmad

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.
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Frugtskål er friske frugter skåret i små stykker og anrettet smukt
i en skål eller på en tallerken. Jeg har til denne frugtskål brugt:
papaya, mango, melon – gerne cantaloup, ananas, blå druer,
appelsin, jordbær og pære.

Tip
Appelsin – eller citronsaft blandet med lidt sødme fra ahornsirup eller
akaciehonning og friske vanillekorn + frisk mynte, en skefuld drænet,
fedtfattig yoghurt og et par groft hakkede valnødder til de dage, der er lidt
specielle.

Frugtskål - 
tender loving care = blid kærlig omsorg

Frugtskål

papaya
mango
melon
ananas

blå druer
appelsin

pære
jordbær

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
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Florentinerlaks er ristet brød med fromage frais, dampet spinat,
røget laks og pocherede æg.

Fremgangsmåde 
Toastbrødet ristes og smøres med fromage frais. Spinatbladene
vaskes godt og puttes i en varm gryde. Spinaten vendes hele tiden
og afgiver hurtigt så megen væske, at den sauteres i sin egen
væske. Spinatbladene samles og afdrypper og fordeles på brødet,
hvorefter laksen lægges på. Øverst kommes æggehvider (minus
blomme) vendt på en slip-let pande, en slip-let blinispande eller
forsigtigt hældt i en lille kokotte, der stilles i ovnen i fem minutter
ved 200 grader, til hviden er stivnet. Man kan også porchere; det
vil sige, at hviden hældes fra kokotten ned i vand på kogepunktet
– til den stivner. Det er vigtigt at retten ledsages med god sort
peber fra kværn.

Florentinerlaks
Til 4 personer

4 skiver toastbrød
4 spiseskefulde mager

fromage frais 0,5%
to hænder fulde af 

spinatblade – 
evt. babyspinat

røget laks, gerne
Østersølaks, skåret i

tynde strimler 
4 æggehvider

Florentinerlaks

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
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Mørbraden/baconen ristes på bagepapir i ovnen ved 200 grader
i ca. 10 minutter – alternativt på panden. Æggene spejles på en
slip-let pande. Rucolasalat og toastbrød egner sig godt som led-
sager til denne ret.

Æg og “bacon“
Til 4 personer

8 vagtelæg
8 skiver røget mørbrad
– svin, okse eller kalv

eller alternativt 
kalkunbacon

1 bundt rucolasalat

Æg og “bacon”

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
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Ingredienserne køres i food-processor eller med håndmixer.
Hviler i køleskab i mindst en halv time.

Pandekagerne bages på en slip-let pande. Jeg har valgt en pande,
hvor der bages fire ad gangen – ca. 10 cm i diameter. Hold pan-
dekagerne lune i ovnen og læg dem i stakke, så de ikke bliver
tørre.

Serveres med frisk frugt og/eller ahornsirup samt en spsk. fro-
mage frais.

Tip
Hvis der ikke hentes sunde fedtkilder, f.eks. fra mandler og nødder, kan
dejen tilføjes en spsk. raps- eller valnøddeolie. Friske bær og frisk mynte
egner sig også godt til pandekagerne.

Amerikanske pandekagerAmerikanske
pandekager

Til 4 personer

3,5-4 dl hvedemel
4 spsk rørsukker

korn af 1 stang vanille
2 tsk kardemomme

4 tsk bagepulver
1 æg

1 dl Cheasy A-38
1 dl gammeldags 

kærnemælk
3 dl skummetmælk –

eller minimælk

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
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Blåbærmuffins
Ca. 16 stk.

2 æg
3,5 dl rørsukker
5 tsk bagepulver

korn af 1 stang vanille
2 modne 

mosede bananer
revet skal af 1 

ubehandlet appelsin
saften fra samme
ca. 5 dl hvedemel
1 dl mager A-38

1 dl skummetmælk
2 dl blåbær – fås uden
for sæsonen frosne i

supermarkeder, 
alternativt soltørrede

metalmuffinforme eller
en slip-let 

muffinform med plads
til mange

Blåbærmuffins

Æggene piskes godt med sukkeret, og resten af ingredienserne
kommes i. Fyldes i muffinformene og bages ved 180 grader i 30
minutter.

Alle former for brødforme sprayes let med en god raps-, solsik-
ke- eller valnøddeolie.

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.


	©-note: 


