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�  

Da jeg i sin tid begyndte at lede efter inspiration til at sænke mit kødindtag, blev 
jeg noget skuffet. Der var løftede pegefingre overalt. Det føltes, som om det  

var alt eller intet – jeg skulle bytte min elskede lørdagssteak ud med spirer og man-
delmælk. Jeg skulle spise sojayoghurt med superbær, jeg selv havde plukket, og frø,  
jeg slet ikke vidste eksisterede, til morgenmad, gerne sammen med en juice, jeg selv 
 havde presset, der smagte af den jord, som ingredienserne kom fra, alt imens jeg 
 godmodigt overvågede mine børn, der kravlede rundt på græsplænen og samlede 
 spiseligt ukrudt, så hele familien havde noget at gnave i, mens vi ventede på aftenens 
velduftende linsegryde med tofu. Om fredagen kunne vi så sidde foran fjernsynet og 
mæske os med ristede kikærter og tørrede kiks – ikke ovnbagte, men ovntørrede, så 
de levede op til det eftertragtede prædikat ”raw food” – altsammen serveret på natur-
materialer, helst i form af gråt drivtømmer.  Vi skulle være friske, glade og naturlige.

Ja, vi ville have haft det fantastisk – hele den uge, hvor vi havde kunnet holde en 
sådan kostomlægning. Det tager tid at lægge sin kost drastisk om, og det er ikke for 
alle, selvom det måske nok kan anbefales. For mange, inklusive mig selv, er det alt for 
hardcore. Hvis det skal holde, er man nødt til at starte i det små. 

Jeg ved ikke, hvorfor du har købt, fået, fundet eller måske blot bladrer i netop 
denne bog om mad, der indeholder lidt mindre kød og lidt mere af andre gode 
sager. Du står måske med bogen i hånden af miljømæssige årsager, fordi du ved, at 
vores klima ikke kan holde til, at vi bliver ved med at konsumere kød på den måde, 
som vi gør i dag. Du har måske læst foruroligende rapporter om sammenhængen 
mellem vores kødindtag og vægtøgning, kræft og hjertekarsygdomme og ønsker nu 
at begrænse dig til de anbefalede 300–500 gram kød om ugen. Du tænker måske 
mere og mere på, hvordan vores dyr bliver behandlet rundt omkring. Måske ønsker 
du bare at spise flere grønsager i al almindelighed, fordi du har fundet ud af, hvor 
sunde de er. Eller måske er du præcis ligesom mig: en kødspiser, der af flere forskel-
lige årsager ønsker at spise mindre kød og mere grønt. Måske vil du ikke  spise 
grønsager overhovedet. Måske hader du grønsager.

Hvis jeg skulle gå i detaljer omkring, hvor meget kød jeg spiste tidligere (mere 
end rigeligt), eller hvor meget jeg spiser nu (lidt sundere mængder), og alle de 
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grunde til, at vi i min familie besluttede os for at lægge kosten om, kommer jeg let 
til at virke som én af dem, der står og vifter med pegefingeren. Mine grunde er ikke 
nødvendigvis dine grunde. Det eneste jeg opfordrer til er, at du tager en velover-
vejet beslutning. Læs lidt om det, se dig omkring, og tænk over det. Lad være med 
blot at blive i vanen og køre på autopilot. 

Hvis du så småt begynder at fjerne de lidt unødvendige ting, som du ved, du ikke 
vil  savne så meget, er du allerede godt i gang. 

Det er ikke en slankebog, du står med – jeg elsker ost, mayonnaise og gode, fuld-
fede mælkeprodukter – men effekten af at sænke kødindtaget og i stedet spise mere 
frugt og grønt har været helt enorm for mig. 10 kilo lettere, meget mere veloplagt, 
frisk og glad, og kun minimalt påvirket af de symptomer på irritabel tyktarm, der tid-
ligere gjorde sig bemærket næsten hver eneste dag. Jeg er udmærket klar over, hvor 
kæk og selvfed jeg lyder, men grønsager er simpelthen sagen. Hvis du ikke vil skære 
ned på kødet, så tilføj flere grønsager – og spis dem først. Lad dem spille hovedrollen.

I denne bog fortæller jeg om min måde at spise på. Flexitar betyder “halvt vege-
tar” – en vegetar, der spiser kød indimellem. Det handler om at beslutte sig for at 
spise så vegetarisk som muligt og gøre undtagelser, når man virkelig trænger til 
noget kød. Som kødentusiast har jeg ofte måttet anstrenge mig for at finde på mad, 
der ikke får måltidet til at føles som et stort afkald, og jeg håber, at mine anstrengel-
ser har båret frugt i mine opskrifter. Bogen er ikke ment som en vegetarisk koge-
bog – jeg er jo ikke vegetar og bliver det formentlig aldrig. Men jeg har uden pro-
blemer nedsat mit kødindtag med mindst 50 procent. Det bliver alligevel til en del  
i løbet af et helt liv!

Flexitarens kogebog indeholder også en del rødt kød. Men mængderne pr. person er 
mindre end i mere konventionelle opskrifter, hvilket betyder, at du får din eventuelt 
stærke trang tilfredsstillet uden at overspise.

Til at tilberede alle opskrifterne med                                 
kød i denne bog skal du bruge:

�  1000 g vildsvinesteg
�  400 g lammefilet
�  300 g oksekød
�  300 g nakkekam
�  250 g hakket kalv og flæsk
�  250 g hakket elgkød 
�  140 g bacon
�  20 g salami
�  20 g røget skinke
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Det vil sige i alt 2660 gram kød, og hvis man så regner med, at omkring 35 procent 
forsvinder under tilberedningen, ender man på ca. 1 729 gram (nogenlunde samme 
vægt som en lille juleskinke). Hvis du er en del af en familie på fire, og I i løbet af  
en uge spiser alle kødretterne i bogen, har I stadig et lille stykke op til de for miljøets  
og sundhedens skyld anbefalede 500 gram kød pr. person. Dette er blot ment som 
en understregning af, hvor langt man kan komme ved at sænke mængden af kød 
uden at vælge det helt fra. Hvis man så kombinerer det med en eller to helt kød-
frie dage om ugen, er man kommet virkelig langt. 

Hvad enten du søger inspiration til helgrøn mad, halvgrøn mad eller mad,  
hvor kødet fylder en lille del af tallerkenen, håber jeg, at du med denne bog  
finder noget, du kan bruge. 
Og jeg håber, at du nyder 
det, du har valgt at spise, og 
at du har foretaget dit valg 
med omsorg og eftertanke. 
Det har både maden og du 
fortjent.

Lev vel og spis godt!

Eleonora von Essen 
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gode madvarer at have hjemme

�   Grønsager, naturligvis! Vi er så heldige at bo i byen, hvor vi kan abonnere på en kasse økologisk frugt  
og grønt, der bliver leveret til døren hver uge. På den måde lærer vi ganske ofte nye sorter at kende og 
undgår at sidde fast i gamle vaner. Hav mod til at eksperimentere med nye ting: Lad barnet vælge, eller 
luk øjnene, drej rundt, og peg i butikken – hvad der nu end fungerer for dig! 

�   Peberkværn. Jeg er ikke fanatiker, men færdigmalet peber i brev eller dåse kan altså slet ikke måle sig  
med friskkværnet peber.  

�   Flagesalt. Det er måske nok temmelig 90’er-agtigt at anbefale flagesalt, men det er altså kun flager,  
der virkelig dur på tungen og har evnen til at gøre maden til noget særligt. 

�   Mayonnaise (jeg køber kun Hellmann’s, med mindre jeg er rigtig dygtig og rører min egen). Hellmann’s er 
den eneste, der kan måle sig med hjemmerørt. 

�   Sriracha. Hot thailandsk chilisauce, der kan pifte det meste op. Vi kalder den for thaiketchup. Den kan købes i 
de fleste større supermarkeder, i asiatiske specialforretninger og på internettet. En stor flaske holder længe!  

�   Forkogte linser, bønner o.lign. på dåse. Jeg skal ikke kunne sige, hvor ambitiøs du er, men mine tørrede 
varianter står altid uberørt hen i spisekammeret.  

�   Eddike og gode vineddiker. Lidt syre er nødvendigt for at give maden en god balance. Hvis du har eddike 
hjemme, kan du altid hurtigt røre en marinade sammen – det er noget, der plejer at gøre indtryk.  
Og nogle stænk vineddike er godt på det meste.  

�   Olivenolie. Køb en billig variant til at stege i og en lidt finere og mere smagfuld til at dryppe over salater 
og grønsager. Og supper. Og kød, og fisk. Og på brød, med flagesalt og peber ... Mmm. Det er faktisk ikke ret  
meget, der ikke bliver bedre af at få et skvæt god olivenolie.  

�   Krydderier og smagsstoffer som sambal oelek, sennep, kapers, frosne og tørrede urter, sød chili, hvidløg, 
karrypasta, bouillonterninger, fonder, soja, sesamolie, chiliflager, lime og citron. Med et velassorteret 
 krydderilager ved hånden kan du nemt og hurtigt tilberede en suppe.  

�   Parmesan. Alt bliver lidt mere luksuriøst med en smule reven parmesan ovenpå. Måske lige med und-
tagelse af morgengrøden ...  

�   Smagsneutral olie til at fritere i, f.eks. varmpresset rapsolie, majsolie eller jordnøddeolie. Jo da, lav du bare  
noget friturestegt til dig selv en gang imellem! Friterede løg (se Panko-friterede løgringe, s. 36) er superlækre.  
Eller tomater for den sags skyld (se Friterede grønne tomater, s. 50). Du kan også lave dine egne chips af gode 
rodfrugter (se Jordskokkechips, s. 72) eller en tallerken sprød tempura. 
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gode redskaber at have derhjemme 
(eller at ønske sig til jul)

� Juliennejern. Med denne smarte lille høvl kan du lave strimler af f.eks. gulerod,    
agurk, courgette eller rødbeder på rekordtid – perfekt til salater, wok og forårsruller    
(se Friske forårsruller med det hele – halløjsa tacos! s. 24). Eller lange spaghettistrimler   
til at friste børnene med.  

� Mandolinjern. Når du har fået et, vil du elske at lave carpaccio af farverige rodfrugter    
(se Rødbedecarpaccio, s. 68), skære flotte salater ud (se Råsalat, s. 74) eller en masse lige   
store skiver eller strimler i en fart. Men pas nu på fingrene!  

� Foodprocessor. Jeg har ikke nogen stor og smart køkkenmaskine, men jeg har en lille og billig 
 foodprocessor, som jeg ofte bruger til bl.a. pesto (se Krydderpesto, s. 168 og Asiatisk pesto, s. 170), 
 grønsagsbøffer (se Vegetarburger, s. 128), mayonnaise (se Citronmayonnaise, s. 72) og bønnemos  
(se Hummus, s. 168). Foodprocessoren kan også strimle og skære ting i skiver ganske hurtigt.  

� Et godt rivejern. Et dårligt rivejern er lige så frustrerende som en sløv kniv. Hvis du både anskaffer  
dig et groft og et fint rivejern, kan du bl.a. rive grønsager, parmesan, hvidløg, citron- og limeskal og  
chokolade. Et rigtig godt rivejern med skær, der bliver ved med at være skarpe, er en rigtig god   
investering – og de koster ikke mere end et par hundrede kroner.  

� Stegetermometer. Et must, der ikke behøver at koste ret meget (mit eget kostede kun 72 kroner).  
Hvis du skal spise kød (eller fisk eller kylling), fortjener det at blive tilberedt rigtig, rigtig godt – og  
det bliver det, hvis du bruger stegetermometer! 

� Salatslynge. Der findes næsten ikke noget mere deprimerende end en alt for våd salat, og for at  
undgå det skal man kunne tørre sine salatblade ordentligt. Uanset hvad der står på indpakningen,  
skal man altid skylle sin salat inden brug.  

� Stavblender. Ned med den i grønsagsgryden, og vupti, så har du en jævn, blød suppe eller curry  
fyldt med gode ting (se Solgul græskar-gulerodscurry, s. 132 eller Mild tomatsuppe med gulerod  

og ristet peberfrugt, s. 138). Eller brug den til at lave en skummende sauce eller en mayo.   
En grønsagsmos kan også have godt af en hurtig snurretur (se Knoldselleripuré, s. 36). 




