
18

Hvad er forskellen på 
fedtprocent og fedtener-
giprocent?

Normalt, når vi handler i supermar-
kedet, kan vi ud fra varedeklaratio-
nen se, hvor mange procent protein, 
kulhydrat og fedt, der er i varen. Det 
er for nemheds skyld oftest angivet 
i gram pr. 100 gram af varen for at 
få det til at svare til procent. Her 
angiver fedtprocenten, hvor mange 

procent fedt der er i den pågælden-
de vare. Står der f.eks. 17 g fedt pr. 
100 g vare, svarer det til en fedtpro-
cent på 17. Vi ved alle, at der skal 
være så lidt fedt i varen som muligt, 
for at den er fedtfattig. Men skal 
det for alvor være ”rigtigt” fedtfat-
tigt, handler det om, hvor stor en 
procentdel af varens samlede energi 
(målt i kalorier eller kilojoule), der 
kommer fra fedt. Det kaldes for 
fedtenergiprocenten!

feDtenergi giver  
flere kalorier
Men hvorfor er det nu vigtigt, 
hvor energien i maden kommer 
fra? Jo, det er det, fordi fedt giver 
over dobbelt så mange kalorier pr. 
gram, men mætter meget mindre 
end protein og kulhydrater. Hvor et 
gram protein eller kulhydrat giver 
4 kalorier, giver et gram fedt hele 
9 kalorier. Så jo mere fedt der er i 
maden, jo flere ”tomme kalorier” er 
der i den, så det er derfor, du aldrig 
bliver mæt eller er mæt særlig 
længe, når du spiser søde sager 
eller fed mad!

Her i bogen taler vi om fedtenergiprocent og ikke bare fedtprocent. Det sidste kan man se på 
varedeklarationen, men hvad er det første for noget, hvorfor er det vigtigt, og hvordan bereg-
ner du det i hverdagen?
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SåDan beregner Du  
feDtenergiprocenten
Det er forholdsvist enkelt at be-
regne fedtenergiprocenten, selvom 
det nok er mere hjernegymnastik, 
end man lige har lyst til, når man 
står med hovedet over køledisken i 
supermarkedet. 

For at gøre det hele lidt mere be-
sværligt er der to forskellige formler, 
alt efter om energien i varen er 
opgivet i kalorier eller kilojoule. 
Beregningen tager naturligvis ud-
gangspunkt i at et gram fedt giver 
9 kalorier energi. Så hvis der f.eks. 
er 20 g fedt i en vare, vil det sige, 
at 180 kalorier af varens energi 
kommer fra fedt. De resterende 
kalorier kommer fra proteiner og/
eller kulhydrater.

Lad os nu sige, at varen i alt inde-
holder 360 kalorier. Så giver simpel 
hovedregning, at fedtenergiprocen-
ten i varen er hele 50 %, da halv-
delen af kalorierne i varen stammer 
fra de 20 g fedt. Det er nok, hvad 
mange ellers vil kalde en fedtfattig 
spegepølse, vi har fat i her!

Skal det stilles matematisk op, ser 
det sådan her ud:

Fedtenergiprocent = ((<gram 
fedt pr. 100 gram> x 9)/< kalorier i 
varen pr. 100 gram>) x 100.

Men i vore dage er de fleste varer 
opgivet i kilojoule (kJ) i stedet for 
kalorier. Her er omregningsfaktoren 
en anden i det 1 gram fedt giver 
en energi på 38 kilojoule, når man 
måler energien i varen i Joule, der 
er den gældende standard i dag.

Det giver i princippet samme 
formel, blot med 38 som faktortal 
og energi opgivet i kilojoule:

Fedtenergiprocent = ((<gram fedt 
pr. 100 gram> x 38)/< kilojoule i 

varen pr. 100 gram>) x 100.
Se eksemplerne på modstående 

side.

holD Dig unDer 30 %

Skal du tabe dig, skal fedtenergi-
procenten faktisk helst ned på eller 
under 25 %, for at det skal kunne 
ses på din vægt.

Når du bladrer bogen igennem, 
vil du se, at ingen af de retter vi har 
med, har en fedtenergiprocent på 
over 30 %. De fleste ligger mel-
lem 25-30 %, mens enkelte ligger 
væsentligt lavere. Vil du tabe dig 
ekstra meget, vælger du bare alle 
de retter fra, der har en fedtenergi-
procent på over 25 %! Men gå ikke 
længere ned!

Som tommelfingerregel er det maksimum 30 % af va-
rens samlede energi, der må stamme fra fedt, hvis du ikke 

vil tage på. 

Hvad er forskellen på 
fedtprocent og fedtener-
giprocent?
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For du kan også få for lidt fedt. 
Det er skadeligt for bl.a. din hjerne. 
Men heldigvis er kroppen så viseligt 
indrettet, at den giver dig lyst til fed 
mad, så snart fedtenergiprocenten 
i den mad, du indtager, dropper 
ned på under 15-20 %. Det betyder 
ikke, at du ikke en gang imellem 
kan indtage et måltid med en me-
get lav fedtenergiprocent, men du 
kan ikke fremme et eventuelt vægt-
tab ved at holde dig til retter med 
fedtenergiprocent på eller under 15 
% – det bliver du simpelthen syg af.

Således ser næringsoplysningerne ud for Sønderjysk spegepølse:

Energi 904 KJ/216 Kcal 
Protein 24 g
Fedt 17 g
Kulhydrat 0-1 g

((17 x 38) / 904) x 100 = 71,46

Det vil sige, at næste tre fjerdedel af pølsens kalorier stammer fra 
fedt!!!

Således ser næringsoplysningerne ud for Kalkun spegepølse:

Energi 680 KJ/162 Kcal 
Protein 23 g
Fedt 6 g
Kulhydrat 0-1 g

((6 x 38) / 680) x 100 = 33,53

Vi er ikke under de 30, men det er dog tæt på. Vi ved godt, hvilken vi 
vælger!

Således ser næringsoplysningerne ud for 3-stjernet Salami:

Energi 1925 KJ/460 Kcal 
Protein 13 g
Fedt 45 g
Kulhydrat 0-1 g

((45 x 38) / 1925) x 100 = 88,83

Ja, vi kunne ikke nære os, den måtte simpelthen med. Hvilken spege-
pølse spiser du???
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MORGENMADEN

Morgenmaden, det vigtigste måltid på dagen... mener 
nogen, men faktisk bør frokosten være det måltid, hvor du 
indtager mest energi.

Morgenmåltidet skal helst indeholde lige så meget energi, 
som aftenmåltidet – altså hvis du spiser normalt. Således 
skal 20-25 % af dagens energi indtages om morgenen, 
25-30 % til frokost og igen 20-25 % om aftenen. Resten 
indtages som mellemmåltider formiddag, eftermiddag og 
sen aften (5-10 % pr. mellemmåltid).

Der er ikke den store forskel på næringsindholdet i en kop kaffe og 
en kop te, så det er lidt hip som hap, hvilken en af slagsen du drikker 
til dit morgenmåltid.

Måltiderne er til en person. 
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Blødkogt æg
En almindelig morgenmad skal helst kunne tilberedes på 
rimelig kort tid – i hvert fald ikke længere tid, end det 
tager at brygge en spand kaffe.

ingreDienSer:
1 æg•	
Salt•	
peber•	
2 skiver groft brød •	
(100 g)
1 tsk. smør (ca. 5 g)•	
1 skive frugtpålæg•	
1 kop kaffe (1½ dl)•	
1 glas juice (1½ dl)•	

Tilberedning: 15 minutter
Fedtenergiprocent: 30

Kj/kcal pr. person: 1783/424

fordelt på:Protein: 19 %Kulhydrat: 16 % 
Fedt: 65 %

Fyld en kasserolle halvt 
op med vand. Læg 
låg på. Bring i kog. 
Læg ægget i, og lad 
det koge uden låg i 4 
minutter. Hæld vandet 
fra, og skyl kort med 
koldt vand.

Smør den ene skive 
brød med smør. Skær 
den anden skive over, 
og læg frugtpålægget 
på den ene skive, og 
læg den anden skive 
ovenpå.

Drik en kop kaffe og et 
glas juice til.

1 

3 

2 
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Havregryn
Det er vel nok de færreste, der spiser forskellig morgen-
mad hver dag, men det er altid rart at have lidt forskelligt 
at vælge mellem.

ingreDienSer:
1 dl havregryn•	
1 dl minimælk•	
1 spsk. rosiner•	
1 grovbolle (50 g)•	
1 tsk. smør (ca. 5 g)•	
1 skive mellemlagret •	
ost a 25 g
1 kop te (1½ dl)•	
1 glas appelsinjuice •	
(1½ dl)

Tilberedning: 10 minutter
Fedtenergiprocent: 26

Kj/kcal pr. person: 2073/494

fordelt på:

Protein: 18 %

Kulhydrat: 68 % 

Fedt: 14 %

Hæld havregrynene i 
en skål. Hæld mælk 
over, og strø rosiner 
på.

Skær bollen igennem, 
og smør begge halvde-
le med smør. Læg ost 
imellem halvdelene.

Drik en kop te til og et 
glas juice til.

1 

3 

2 
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Havregrød
En god, gammeldags havregrød og man føler sig næsten 
som en sundhedsapostel. Og det er faktisk nemt at lave.

ingreDienSer:
1 dl havregryn (30 g)•	
1 tsk. smør (ca. 5 g)•	
Salt•	
1 tsk. sukker•	
1 krydderbolle (60 g)•	
1 skive mellemlagret •	
ost a 25 g
1 glas minimælk (1½ •	
dl)
1 kop te (1½ dl)•	

Tilberedning: 10 minutter
Fedtenergiprocent: 23

Kj/kcal pr. person: 1874/446

fordelt på:Protein: 23 %Kulhydrat: 65 % 
Fedt: 12 %

Hæld havregrynene i 
en kasserolle sammen 
med 2 dl vand. Kog 
op under omrøring, til 
grøden koger og bliver 
tyk. Kom lidt salt i (ca. 
1/4 tsk.). Kom grøden 
i en skål. Læg smør-
klatten i midten. Drys 
sukker over.

Skær bollen igennem, 
og læg ost imellem 
halvdelene.

Drik en kop kaffe og et 
glas mælk til.

1 

3 

2 
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Klatkager
Morgenmaden til ferien eller weekenden. Der bliver 15-20 
klatkager ud af portionen, men frys dem ned adskilt af 
mellemlægspapir, så kan du nemt tage én op til en anden 
dag. Spis 1-3 stk. afhængig af størrelse til dette måltid.

ingreDienSer:
100 g hvedemel•	
1 tsk. bagepulver•	
1 æg•	
2 dl minimælk•	
25 g becel let, fly-•	
dende margarine
100 g tørrede abri-•	
koser
ca. 1 spsk. raps- eller •	
solsikkeolie
1 krydderbolle•	
3 skiver kalkunspe-•	
gepølse, 6 %
125 g ymer•	
1 tsk. sukker•	
1 kop te (1½ dl)•	
2½ appelsiner•	

Tilberedning: 30 minutter
Fedtenergiprocent: 15

Kj/kcal pr. person: 1843/439

fordelt på:

Protein: 22 %

Kulhydrat: 69 % 

Fedt: 9 %

Bland mel og bage-
pulver.

Rør ægget og mælken 
i.

Skær abrikoserne i 
strimler. Rør dem i 
dejen sammen med 
margarinen. 

Pensl en varm pande 
med olie, hæld ca. 1 
sovseskefuld dej på, 
så mange steder på 
panden, som der er 
plads til. Vend klatka-
gerne, når de bobler 
på overfladen (ca. 1-2 

1 

3 

2 

4 

minutter), og steg dem ca. 
2-3 minutter på den anden 
side. Tag dem af. Smør pan-
den på ny, og bag den næste 
portion.

Skær bollen igennem, og læg 
spegepølseskiverne mellem 
halvdelene.

Hæld ymer op i en lille skål, 
drys sukker på.

Pres appelsinerne til juice, og 
drik også en kop te til.

5 

7 

6 
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Røræg og bacon
Dette morgenmåltid er til en dag, du har lidt mere tid. Evt. 
til weekenden.

ingreDienSer:
1 æg•	
2 spsk. minimælk •	
Salt•	
peber•	
½ tsk. becel let, fly-•	
dende margarine
1 skive kalkunbacon•	
1 krydderbolle (60 g)•	
1 skive mellemlagret •	
ost a 25 g
1 kop kaffe (1½ dl)•	
1 glas juice (1½ dl)•	

Tilberedning: 15 minutter
Fedtenergiprocent: 23

Kj/kcal pr. person: 1874/446

fordelt på:Protein: 23 %Kulhydrat: 65 % 
Fedt: 12 %

Pisk æg og mælk sam-
men. Krydr med salt 
(ca. 1/4 tsk.) og et drys 
peber. Kom margari-
nen på en varm pande, 
og hæld æggemassen 
på. Rør let i det, så 
det skiller. Tag det af 
panden, når al væden 
er væk.

Steg baconen i mi-
kroovnen i 4 minutter 
på 750 watt på en 
tallerken beklædt med 
kaffefilter.

Skær krydderbollen 
igennem, læg osten 
imellem delene.

Drik en kop kaffe og et 
glas juice til.

1 

3 

2 

4 
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Tebirkes og melon
Ingen tilberedning, men vandet til teen skal jo lige koges.

ingreDienSer:
125 g yoghurt, 0,1 %•	
1 skive groft brød •	
(50 g)
2 skiver rullepølse, 3 •	
% a 10 g
1 tebirkes (30 g)•	
2 skiver honningme-•	
lon (130 g)
1 glas minimælk (1½ •	
dl)
1 kop te (1½ dl)•	

Tilberedning: 10 minutter
Fedtenergiprocent: 22

Kj/kcal pr. person: 1730/412

fordelt på:

Protein: 25 %

Kulhydrat: 64 % 

Fedt: 11 %

Hæld yoghurten op i 
en lille skål.

Læg rullepølsen på 
brødet.

Drik en kop te og et 
glas mælk til.

1 

3 

2 
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Yoghurt m/all bran plus
På arbejdsdagene hvor du bare skal have noget i skrutten 
og ikke har tid til de helt store kulinariske udfoldelser.

ingreDienSer:
125 g yoghurt, 0,1 %•	
1 dl all bran plus•	
1 tsk. smør (ca. 5 g)•	
1 skive groft brød •	
(50 g)
1 skive mellemlagret •	
ost, 45+ a 25 g 
2 tsk. jordbærmar-•	
melade (ca. 10 g)
1 æble (ca. 90 g) •	
1 glas minimælk (1½ •	
dl)
1 kop kaffe (1½ dl)•	

Tilberedning: 10 minutter
Fedtenergiprocent: 24

Kj/kcal pr. person: 2081/496

fordelt på:Protein: 23 %Kulhydrat: 65 % 
Fedt: 12 %

Hæld yoghurten i en 
skål, og hæld all bran 
over.

Smør smørret på 
brødet. Læg osten på, 
og fordel marmeladen 
ovenpå.

Skyl æblet, og spis det, 
som det er.

Drik et glas mælk og 
en kop kaffe til.

1 

3 

2 

4 




