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INDLEDNING

“Lad mad være din medicin og lad medicin

være din mad” – HIPPOKRATES

Som lektor og mor til tre oplevede jeg det

overvældende at stå kl. 17.30 - når jeg lige var

kommet hjem - og forsøge at finde ud af, hvad

familien skulle have at spise kl. 18.00. Det var

svært at finde på de sunde alternativer, som jeg

selv foretrækker. Da jeg forsøgte at finde op-

skrifter, havde jeg ikke alle ingredienser hjem -

me. Jeg begyndte derfor at lave måltidsplaner

hver søndag, som jeg kunne bruge timer på at

skabe. Men det var så rart ikke at skulle tænke

over, hvad vi skulle have til middag i løbet af

ugen. Indkøbene var på plads, jeg havde en

plan, og så var det bare at komme i gang kl.

17.30. For at variere mine måltidsplaner valgte

jeg at planlægge en suppe dag, en pasta dag, en

“fastfood” dag etc. Jeg brugte inspiration fra det

internationale køkken - fx skandinavisk, mexi-

cansk, thai, indisk, amerikansk – dette for at

stimulere alle sanser og få smage fra hele ver-

den. Strukturen gav mig, ironisk nok, mere fri-

hed i livet. Da min mand var vegetar, og resten

af familien ikke var, blev det naturligt at lave

retter i to udgaver.

Jeg har altid drømt om at have nogen til at

skrive indkøbslister og planlægge måltider for

mig. Jeg endte ofte med ikke at have energi til

at fuldføre listerne, men i stedet genbruge op-

skrifter fra den foregående uge. Det føltes som

et umuligt projekt nogle dage. Jeg har brugt

mange dåser bønner i årenes løb, fordi jeg 

aldrig tænkte på at lægge bønnerne i vand nat-

ten over. Jeg endte mange gange med i sidste

øjeblik at ændre planen. Der har været alt for

mange pastaretter, for meget havregrød og 

æggesandwich, simpelthen fordi jeg var over-

vældet efter en lang dag på arbejde og havde

brug for at lave mad, der var hurtig, nem og

ikke alt for usund. Vi spiste altid grøntsager til

måltiderne, altid noget råt og med masser af

forskellige farver - men ikke den Flow Food,

som jeg ønsker at spise.

Derfor er Flow Food den kogebog, jeg altid har

ønsket, at jeg havde hjemme i mit køkken. Hvor

jeg ikke selv behøver at bruge hver søndag på

planlægning, skrive indkøbslister og samtidig

tænke variation og sundhed, eller føle mig skyl-

dig, fordi jeg ikke har energi nok til at overskue

opgaven. Retterne i bogen tager ikke en halv

dag at lave og koster ikke en formue. Denne

Flow Food bog er til dig, der kæmper med nogle

af mine problemer og frustrationer og ønsker

at spise god og sund mad, der er let at lave.

Der er undersøgelser, der viser, at vi ofte har et

repertoire af max. 10-15 retter, vi skifter mel-

lem. Vaner gør det nemmere for os, og det tager

mindre tid. Så for at vi skal udvide vores reper-

toire uden at gøre det mere stressende eller

svært, har vi opbygget aftensmadsplaner på en

anden måde; med en suppedag, en pastadag, en

salatdag, en ris- eller kartoffeldag og en gryde-

ret hver uge. I weekenderne har vi planlagt en

lækker aftensmad til lørdagen- måske med en

rå dessert - og om søndagen er det fastfood for

eventuelle cravings eller tømmermænd. Selv

hvis du vil bruge denne kogebog igen og igen,
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hver måned, vil du sandsynligvis spise mere va-

rierede retter, end du plejer, især hvis du prøver

de forskellige kombinationer og versioner.

Flow Food – Nem økomad på budget er

for dig, der synes det er sjovt, eller i det mindste

lidt inspirerende, med sundhed og madlavning,

uden at du behøver at være ekspert. Du er mere

som mig, der synes, det er rart og lækkert med

mad, der ikke tager lang tid at lave, har for

mange ingredienser eller avancerede metoder.

Det bør være farver, forskellige variationer og

tekstur. Jeg er lidt allergisk over for kedelig bei-

gefarvet mad, der er super sofistikeret og tager

evigheder at lave.

Som tidligere lektor på Ernæring og Sundhed i

København, har jeg haft det privilegium at have

praktikanter, som studerer til bachelorer i er-

næring og sundhed på Metropol professionshøj-

skole, der har lagt deres hjerte i denne kogebog.

I en undersøgelse, vi startede med, fik vi oplys-

ninger fra nogle af jer om jeres behov og ønsker.

Hvad ville gøre dit liv lettere i forhold til at

træffe sundere valg? Hvad er nogle af dine 

foretrukne retter? Ud fra disse svar gik vi i køk-

kenet for at eksperimentere og skabe sunde og

overkommelige økologiske versioner af vores

egne og dine livretter. Vi lavede retter og aftens-

madsplaner, der er fleksible og håndterbare.

Vi har ikke udarbejdet opskrifter for hele

dagen – lad os begynde i det små med at skifte

et måltid ud om dagen. Aftensmaden er det

måltid som er det mest udfordrende for mig

personligt. Der er så mange diæter og kostvaner

derude, men det kan være vanskeligt at få alle

dine familiemedlemmers præferencer ind i en

opskrift. Vi bliver ofte nødt til at erstatte det ene

eller det andet, så den passer ind i, hvad der vir-

ker for os. Så disse opskrifter er lavet som en

inspiration for dig, ikke som faste opskrifter,

der ikke kan ændres. Du er velkommen til at

bruge din egen kreativitet og skabe din egen fa-

vorit udgave af retterne.

Vi har udtænkt flere måder at bruge Flow Food

– Nem økomad på budget. Hvis du ikke ønsker

at bruge en ugeplan - kan du bare finde opskrif-

ter fra ingredienser i indekset eller i indholds-

fortegnelsen baseret på kategorier. Vi har skabt

farvekoder, så du nemt kan finde opskrifter. Vi

har derudover også analyseret hver rets vita-

min- og mineralindhold – så du får en topliste

over hvilke opskrifter, der har mest af et be-

stemt vitamin eller mineral. For eksempel: hvis

du har brug for mere C-vitamin i din kost, så

kan du kigge i diagrammet og finde ud af, hvilke

retter, der har mest vitamin-C. Nemt, ik’?

Denne bog indeholder ikke alle detaljerede er-

næringsmæssige fordele ved de forskellige in-

gredienser. Disse oplysninger kan du finde i

andre bøger, hvis du ønsker at vide mere. Det

er mere en generel oversigt over nogle vitami-

ner og mineraler. Vi tæller heller ikke kalorier

eller den nøjagtige procentdel af fedt, kulhyd-

rater og proteiner. Det er en generel vejledning.

I dag er der meget fokus på, hvordan du får syg-

domme. Det er en frygtbaseret måde at leve på.

Så i stedet har vi fokus på hvad du kan gøre for

dig selv for at øge din livskvalitet. Dette er en

mere praktisk bog med tips til, hvordan du til-
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føjer mere ernæring i din madlavning, i dit dag-

lige liv på en nem og velsmagende måde. Det

kan gøre at du føler dig mere fyldt af energi og

har det godt med dig selv. Vi ønsker at hjælpe

dig til at være den sunde udgave af dig selv,

uden besvær, og uden at pege fingre hvis du

ikke gør det. Det gør det så meget lettere at

finde flowet og balancen i dit daglige liv. For

mig handler det om at være mere bevidst om

hvad der er en støttende beslutning for min

krop, også de gange jeg ikke vælger det sunde-

ste valg. Hvis jeg tillader mig selv at spise det

jeg vil spise – så har jeg ikke nogle cravings eller

bliver besat af mad. Når jeg kommunikerer

med min krop, vælger den meget sundere end

hvad mit sind gør. Er det ikke smart? 

Jeg er ikke vegetar, veganer eller noget i den

dur. Jeg spiser, hvad der føles godt for min

krop. Der er fødevarer, som jeg foretrækker,

men jeg har ingen regler for, hvad jeg spiser

eller ikke spiser. Hvis jeg har lyst til at spise fisk

så gør jeg det. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi

ikke gør vores måde at spise til en del af vores

identitet som fx vegetar, veganer, frugtan - de

er alle kun identiteter. I dag er der mange, som

vælger at spise efter diæter, som baserer sig på

spiritualitet eller forskellige trends. Men i ste-

det, lyt til din krop. Der er meget mere flow og

frihed i vores valg, når vi lytter til, hvad vi vir-

kelig ønsker. Generelt bruger vi alt for meget

energi på at forberede fremtiden. Hvis vi kan

hjælpe dig med at nyde madlavning i stedet –

at være nærværende i nuet og opholde dig i din

krop – mens du laver mad, vil vi gerne det. Vi

elsker den del af vores arbejde. Det er essensen

af den her bog.  

UNDERSØGELSESRESULTATER
Vi gik ud og spurgte, primært studerende i ty-

verne; hvilke præferencer de havde, når det

kom til madlavning. Næsten halvdelen af dem

lavede mad hjemme 6-7 gange om ugen og 37%

4-5 gange om ugen. Fra disse resultater har vi

skabt fire ugentlige aftensmadsplaner til at

hjælpe dig i din hverdag.

Undersøgelsen viste, at den foretrukne tid at

bruge i køkkenet maksimum måtte være mel-

lem 30-60 minutter, så vores retter vil aldrig

tage mere tid end det.

Flertallet brugte mellem 300-800 kr. per uge

på dagligvarer per person og lavede mad til pri-

mært 2-4 personer. Så vores billige økologiske

opskrifter er til fire personer, inden for dette

budget. Dem der bor i husstande med mindre

end fire personer, kan spise madrester til fro-

kost eller halvere opskriften. 

De fleste deltagere søgte efter opskrifter online

eller lavede opskrifter selv. Hovedårsagen til

dette var, at det er en nem og hurtig måde at

finde opskrifter på. Vi forsøgte at imødekomme

disse ønsker ved at skabe et indeks, der er nemt

at gennemskue, at slå ingredienser op i, og

holde opskrifterne fleksible og varierede. Vi har

også arbejdet på at gøre det nemt og hurtigt at

tilberede, da det var nøgleord, der kom op næ-

sten hver gang.

Vi var lykkeligt overraskede over at erfare, at

mere end halvdelen af deltagerne var interes-

serede i en madplan, da det ville gøre det lettere

at træffe sundere valg og undgå madspild. Dem,
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der ikke ønskede en madplan, ville være fleksi-

ble på grund af uregelmæssige tidsplaner i dag-

ligdagen. Så vi har planlagt fleksible opskrifter

for dig, hvor du selv kan vælge, om du vil følge

planen eller ikke. Du kan nemt bare vælge at

bruge kategorierne i stedet.

Deltagernes foretrukne retter var en masse for-

skellige pastaretter og lasagne, woks, forårsrul-

ler, karry, salater, burgere, pizza, chili, omelet -

ter, supper etc. Så selvfølgelig, er det disse ret-

ter vi har inkluderet. Vi har lavet billige og

sunde versioner med tips til, hvordan du skifter

ud til andre ingredienser og laver nye varianter.

Udover det, er der også forslag til alternativer

til kød og fisk. Det var faktisk en studerendes

ønske; hvis man skulle vælge at følge en mad-

plan – skulle der være mulighed for at variere

opskrifterne og bruge forskellige typer af grønt-

sager og kød. Vi elsker fleksibilitet og at spise

efter, hvad vi er i humør til, så hvorfor holde op-

skrifterne ensidig? 

Da vi spurgte: “Hvad er de vigtigste kriterier for

dig, når du vælger en opskrift til hverdagens

madlavning?” fik vi forskellige svar, men de

havde mange fælleskriterier: “få ingredienser,

hurtigt at lave og ingredienser jeg allerede har

derhjemme”, var mest almindelige. Dit ønske er

det vi har forsøgt at leve op til i denne bog.

Til sidst spurgte vi om økologiske fødevarer. Næ-

sten 50% prioriterer at spise økologisk. For dem,

der ikke gjorde det, var den vigtigste grund til

ikke at vælge økologisk, at det opleves for dyrt.

Nogle kunne ikke se grunden til at købe økolo-

gisk, og et par havde ikke angivet nogen grund.

Dette viste os, at der er en masse bevidste men-

nesker derude, der virkelig ønsker at spise øko-

logisk, men synes, det er for dyrt. Ved at skabe

billige opskrifter kan vi hjælpe dem, der synes, at

det er et problem. Vi har også fokus på at for-

klare, hvorfor økologi er et godt valg, for dem der

ønsker at vide mere. 

Forhåbentlig er det lykkedes os at skabe mere

end en almindelig kogebog – en livsstilsbog

med tips og viden, der er perfekt til dig, dine

behov og præferencer. Viden, der vil gøre det

både nemmere og billigere at leve det liv, du øn-

sker at leve. Vi håber, at du finder flowet og ba-

lancen og bliver et sundere, mere afslappet og

gladere menneske end nogensinde før.

BOGENS STRUKTUR
Bogen kan bruges på flere måder. Vi har gjort

det let for dig med 4 ugers madplaner med til-

hørende indkøbslister. 

Hvis du ikke ønsker at følge aftensmadplanen, er

det lige så let at bruge registeret bagerst for at

finde opskrifter, ligesom i en traditionel kogebog.

Du kan også vælge at finde opskrifter ved at slå

op i farvekoderne såsom suppe, pasta, salater,

gryderetter m.v. Fleksibilitet er vigtig for os og

sandsynligvis for dig også.

FØR DU GÅR I GANG
Der er nogle ingredienser, der bare altid er

brugbare i forskellige opskrifter så sørg for altid

at have disse hjemme. Vi har skabt nogle lister

over grundlæggende ingredienser at have

hjemme i køkkenet, og udover det også nogle

smarte tips til at hjælpe dig i din hverdag. Så
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tjek dem ud, før du går i gang med aftensmads -

planen.

Der er også nogle grundlæggende hygiejnetips,

som er vigtige at overveje, når du er i køkkenet.

Vi har lavet en liste med de vigtigste råd. 

MÅLENHEDER
Nogle lande bruger cups, andre deciliter. Nogle

mennesker kan lide at veje og andre ikke. Vi har

skabt en lille rettesnor til at hjælpe dig med at

oversætte til de målenheder, som du foretrækker.

KØD OG FISK ANBEFALINGER
Da opskrifterne har en vegetar/veganer basis,

kan vi ikke “kontrollere”, hvor meget kød og

fisk du spiser over en uge. I stedet for at give dig

“100 g” kylling i en opskrift, har vi lavet en tabel

over de danske anbefalinger for en uge. Så kan

du vælge at spise alt kød på en gang – eller dele

det op over flere måltider. Det er dit valg. Men,

husk at spørge din krop først!

INDKØBSLISTER
Hver uge har en indkøbsliste, der indeholder alle

de ingredienser, du skal bruge til at lave alle

ugens aftensmadsopskrifter i planen. Den er op-

delt i kategorier som: Friske råvarer, tørre råva-

rer, mejeri etc. Derefter kan du tilføje ser-

veringsforslag med fisk og kød efter ønske. Med

indkøbslisten får du nemmere et overblik over,

hvad du allerede har hjemme, således at du ikke

køber dobbelt, eller står og mangler ingredienser.

Husk at se opskrifterne igennem  for serverings-

forslag før du køber ind. Og husk også at se om

der er noget, du skal forberede dagen før.

OPSKRIFTER
Opskrifterne er baseret på 100% økologiske in-

gredienser. Men du kan også vælge ikke at købe

økologisk, valget er dit.  

De ugentlige aftensmadsplaner er inddelt i for-

skellige kategorier for at optimere de ernæ-

ringsmæssige variationer, farver, smage og

teksturer.

Efter de ugentlige aftensmadsplaner har vi til-

føjet kager og brød: raw kager, bagte kager og

brød og boller. Men så har vi også brug for

noget at have på vores brød, ikke? Vi har tilføjet

nogle nemme spreads at smøre på din sand-

wich eller have til din frokostsalat. Endelig har

vi lavet et par lækre, sunde smoothies, som kan

drikkes som en del af morgenmaden, som

snack eller hvorfor ikke bare, når du er i humør

til det.

HVER OPSKRIFT HAR TIPS OG 
VERSIONER
Hver opskrift har tip til ingredienser, som kan

erstattes, eller alternative måder at tilberede

maden på. 

TIL 4 PERSONER
Opskrifterne er til 4 personer. Hvis du vil lave

mad til mindre og ikke ønsker rester for eksem-

pel til frokost næste dag, kan du simpelthen

halvere opskriften. 



12

SERVERINGSFORSLAG 
INKL. KØD OG FISK
Alle opskrifter har en vegetarisk base, men vi

har tilføjet forslag til sideretter med kød og/

eller fisk, der går godt til retten. Der kan være

ingredienser at tilføje din indkøbsliste, hvis du

ønsker for eksempel kylling i din pastaret, eller

der kan være ingredienser, der kan erstattes i

hovedretten. Vi er her ikke for at fortælle dig,

hvad du skal spise, og hvordan man spiser. Vi

er her for at give dig muligheder og variationer

for at finde dine egne præferencer.

TIPS TIL HVORDAN DU KAN 
BRUGE DINE RESTER
Der kan være rester, ikke? Så i stedet for at

smide dem ud, har vi tilføjet nogle forslag og

tips til, hvordan man kan genbruge madrester,

hvor det giver mening at gøre det.

OVERBLIK OVER VITAMINER OG 
MINERALER
Hvor kan du få vitamin A, B eller C? Eller for-

skellige mineraler? Vi har lavet et overblik for

dig, men også en topliste af hvilke retter, der in-

deholder de forskellige næringsstoffer. Fx hvis

du vil have et vitamin C boost – så lav “Back to

the 80’s” eller “Empty the Fridge”. 

ØKOLOGI PÅ BUDGET
Vi har en tipliste med ideer til, hvordan man

spiser økologisk og sundere på et stramt bud-

get. Herudover en liste af hvad du kan gøre med

resterne af nogle af de ingredienser, du allerede

har hjemme, fra de ugenlige madplaner. Hvis

du har gulerødder i køleskabet og ingen anelse

om, hvad du skal gøre med dem så har vi en løs-

ning til dig. Du kan fx meget nemt skabe en

sund snack, der ikke kun er en rå gulerod. For-

håbentlig kan disse tips hjælpe dig til at få brugt

dine rester, for at forhindre madspild og der-

med en mere bæredygtig og billigere livsstil. 

FLOW FOOD FAKTA OG TIPS 
Denne ekstra sektion er for dig, der elsker

sunde tips og gerne vil tilegne dig lidt ny dy-

bere viden om de forskellige områder indenfor

ernæring og sundhed. Så denne del er en bo-

nussektion og sandsynligvis ikke for alle. Jeg

ønskede at tilføje dette afsnit, fordi jeg altid får

disse typer af spørgsmål: “Hvorfor skal jeg

spise fedt - jeg troede, det var dårligt for

mig?” Eller “Har du nogle råd til, hvad vi kan

gøre for at optimere vores sundhed, der ikke

koster en formue?” Eller “Hvad kan jeg bruge

eddike til udover i dressinger?” eller “Hvordan

kan jeg dyrke mine egne spirer?” Derfor har

jeg tilføjet oplysninger og tips om for eksempel,

hvordan vi kan aktivere nødder og bælgfrugter,

hvorfor vi bør tilføje mere vand i vores kost,

bruge de sunde salte og fedtstoffer, og så vi-

dere.

Vi giver tips og forklaringer på, hvorfor det er

sundere, for at inspirere dig til at prøve noget

nyt. Jeg foreslår ikke, at du skal gøre det hele.

Disse tips er lavet som inspiration, så du kan

vælge og vrage. Vælg et par tips, der føles nemt

og godt for dig. Jeg kan faktisk anbefale, at du

ikke prøver dem alle på én gang, da det højst

sandsynligt vil være overvældende, og det kan

være, at det ender med, at du ikke har energi

nok til at overskue nogen af dem. Dette er også

en sektion at vende tilbage til, når du føler dig
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inspireret til at tilføje en ny sund vane i dit liv.

Tag en ting ad gangen! 

Der er fødevarer derude, som er reelle super

power foods med flere anvendelser. Jeg har fo-

kuseret på 5 af dem: kokosolie, æblecidered-

dike, natron, gurkemeje og chlorella. Du kan

bruge en eller alle de super power fødevarer,

der præsenteres. Du kan bruge det til én ting

eller på mange måder. Det er helt op til dig.

Hvis du er interesseret i at kick-starte dit hel-

bred - ud over de måltider du spiser, og de ak-

tiviteter du gør, så er her nogle tips og dybere

viden. Vælg og vrag – prøv en ting ad gangen!

Du kan vælge og vrage mellem de ting, som

passer dig bedst, og hvad der føles godt for dig.

Min intention og forhåbning er, at Flow Food

skal kunne hjælpe dig på bedste måde i din

hverdag- så du kan leve det liv, du ønsker at

leve, selvom at du er på et stramt budget. 

FRA FIBROMYALGI TIL FLOW FOOD LIFE
Du er måske nysgerrig efter, hvordan ideen til

denne bog blev født? Tja, jeg har altid haft in-

teresse i sundhed og mad, så i begyndelsen af

2006 begyndte jeg at skrive nogle opskrifter og

tips ned omkring sundhed, da folk tit spørger

mig om, hvad vi spiste og hvorfor. Et par må-

neder inde i projektet kom der andre projekter

på banen, og derfor færdiggjorde jeg det aldrig

på det tidspunkt. Jeg har selv brugt mange af

opskrifterne fra bogen i alle disse år. Da jeg

boede i Costa Rica, gennemførte jeg en ændring

af morgenbuffeten på hotellet, fandt nye vaner,

der føltes godt etc. Jeg har i denne tid samar-

bejdet med en praktikant fra Ernæring og

Sundhed i København for at kunne udvikle min

ide (Tak Paprika Noah Seattle). Det var i Costa

Rica, at Flow Food konceptet blev født. Motiva-

tionen i Costa Rica til at begynde at skrive en

kogebog kom primært fra min egen diagnose af

fibromyalgi, som langsomt spiste mig. 

Da jeg først blev diagnosticeret med fibro-

myalgi i januar 2014, vidste jeg ikke, hvad det

var. Inden da havde jeg været i konstant smerte

i over seks måneder. Døgnet rundt havde jeg

smerter, uden et sekund af lettelse. Det var et

mareridt. Jeg plejede at sige, at jeg foretrak at

føde hver dag (jeg har prøvet naturlig fødsel tre

gange) – end at have fibromyalgi. Efter at have

undersøgt de symptomer jeg havde haft i

mange år, og som jeg troede var forskellige syg-

domme, kunne jeg se, at de alle kunne være 

relateret til fibromyalgi. Mine mest frem -

trædende symptomer var feber, hovedpine,

kroniske led- og muskelsmerter, overfølsom-

hed over for stimuli og kvalme. Min læges ene-
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ste forslag var at tage antidepressiv medicin

(har at gøre med at øge dit serotoninniveau),

fordi der er så mange selvmord relateret til

denne sygdom og stærke smertestillende piller.

Jeg havde blandede følelser omkring diagno-

sen. Fra ét perspektiv føltes det godt at have en

diagnose, som var relateret til alle mine forskel-

lige symptomer, i stedet for at føle at jeg altid

gik og var småsyg. Jeg havde engang feber i tre

måneder, og ingen forstod hvorfor. Lægerne

sagde, at det var umuligt. Hver gang jeg for-

søgte at stå op fra sengen for at gøre noget, steg

feberen og tvang mig tilbage i seng. Det var vir-

kelig svært at acceptere min manglende evne til

at ikke kunne gøre noget. Jeg troede på et tids-

punkt, at jeg var ved at gå ned med stress når

at jeg kiggede på symptomerne, men det gav

ikke mening, hvorfor jeg skulle være stresset.

Så at få en diagnose var en lettelse.

Det, som ikke var en lettelse, var det faktum, at

det er en kronisk autoimmun sygdom, som de

siger, kun bliver værre i løbet af årene. Derfor

er der så mange selvmord.

Jeg begyndte at læse alt, hvad jeg kunne

komme i nærheden af om fibromyalgi, alt fra

hvad eksperterne siger, alternativ medicin, fø-

devarer, behandlinger og andre synspunkter

om sygdommen. Noget af det læsestof, jeg

fandt om sygdommen handlede om at det er en

del af opvågning af kundalini (livskraft), eller

at din ånd ikke føler sig sikker i din krop, og

derfor vil ud af den. Det gør at din krop opfatter

sig selv som fjenden og går til angreb.
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Nogle af de diætforslag som anbefales er uden

sukker og kulhydrater (hvilket er, hvad du mest

af alt har lyst til at spise), og ingen mælkepro-

dukter. De bedste valg er rå veganer mad.

Ordet “dis-ease” betyder, at din krop ikke er af-

slappet (no shit). At få din krop og sjæl i ba-

lance er nøgleordet her. Både for at lindre

symptomer og få nogle symptomer til at for-

svinde helt. Der er dog meget få forslag til hvor-

dan. Der er nogle, der skrevet om yoga, medi-

tation osv. Men det havde jeg gjort i årevis, så

det ville ikke fungere for mig personligt. 

Jeg kunne mærke en masse modstand i at læse

eller høre, at jeg selv havde manifesteret denne

sygdom. Det var som at sparke til en, der alle-

rede lå ned. Der var dem, som kritiserede min

kost – som ikke gav mening. Jeg plejede at ar-

bejde som lektor ved professionshøjskolen Me-

tropol for Ernæring og Sundhed – så jeg var

klar over, at min kost var bedre end de fleste

menneskers, selv om den langt fra var “per-

fekt”. Eller at det var fordi, jeg er så følelses-

mæssigt svag, da jeg har haft en depression i

fortiden. Det fik mig ikke til at føle mig bedre,

kun værre. “Så går det løs igen: Jeg er anderle-

des, jeg er ikke god nok, det er min skyld” osv.

osv. Og det gjorde mig heller ikke bedre at høre,

at jeg var dømt som et offer for en uhelbredelig

sygdom. Så hvad skulle jeg gøre?

Vores familie flyttede til Costa Rica i april 2014

i håb om, at det varme klima kunne hjælpe mig,

som jeg havde læst et sted, at det kunne. Stran-

den, vi boede ved, var magnetisk, og det var vir-

kelig godt for mine led. Så der var alle disse

elementer, der kunne gøre symptomerne min-

dre intense. Hvilket det gjorde. Men sympto-

merne var der stadig.

Jeg vidste ikke, hvorfor jeg havde valgt at få fi-

bromyalgi – hvad gaven var. Jeg vidste, at der

var en, og som i sidste ende ville vise sig. Jeg

vælger at se denne sygdom som en del af min

rejse. Jeg kan ikke se det som en permanent

sygdom, men som en gave i forklædning. Jeg vil

ikke forsøge at gøre en million forskellige ting

for at slippe af med den, men jeg accepterer at

den er her. Jeg vil lytte til, hvad min krop for-

søgte at fortælle mig, og leve med det. Jeg var

så træt af at forsøge at ændre mig til det bedre.

Jeg ønskede at have det godt med mig selv, som

jeg er, med eller uden fibromyalgi. Mindre

gøren – mere væren. Hvis jeg følte mig inspire-

ret til at ændre vaner, så gjorde jeg det. Men jeg

nægtede at tvinge mig selv til at gøre ting, jeg

ikke ønskede at ændre, fordi det angiveligt ville

gøre mig bedre. Jeg er god nok, som jeg er. Per-

fekt, ligesom vi alle er.

Jeg var så træt af at stræbe efter at blive fikset.

Jeg besluttede mig for at ikke gøre flere forsøg

på at fjerne noget - fordi vi er ikke i stykker. I

stedet ønskede jeg at acceptere og lytte til min

krop. Og at give mig selv lov til at have en smule

ondt af mig selv, når det var nødvendigt, kun

fordi jeg ville. Og en smule, fordi det ikke er vel-

set og lidt tabu at gøre. 

Jo mere jeg skiftede mit perspektiv fra at se på

min smerte som noget at undslippe, men i ste-

det se mere på smerten som en direkte hea-

ling – at min krop var skiftende og voksende –
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jo færre symptomer fik jeg. Jo bedre jordforbin-

delse jeg fik, og lærte at skelne, om jeg var i eller

udenfor kroppen – jo mindre intense sympto-

mer. Jo mere jeg lyttede til, hvilke fødevarer og

drikkevarer min krop ønskede – jo sundere

blev den - automatisk og naturligt. Feber fik jeg

ikke, så længe jeg lyttede til min krop. Hvis jeg

siger nej til at tvinge mig selv til at gøre tingene,

så meget som jeg kan, vil feberen holde sig væk.

Jeg ser feberen som et tegn til at tage “mig-tid”.

Min krop kommunikerer med mig ved at give

mig symptomer og siger: “Hej du! Glemt

noget?” Så jeg har lært at kommunikere med

min krop og tolke kommunikationen. Det æn-

drede alt.

Jeg har været mere eller mindre symptomfri

siden januar 2015.

Jeg lærte, at hvis vi ikke identificerer os med en

sygdom og ikke forsøger at ordne det - kan vi

bruge den til at udvide vores bevidsthed. Alt er

en gave. Når jeg ser tilbage, er jeg så taknem-

melig for denne oplevelse. Vi har kraft til at hel-

brede, udvide og ændre, når vi stopper med at

tænke, at vi er nødt til det... at elske alle dele af

os - er virkelig nøglen til alt. Alt er muligt - selv

det umulige.

“Nothing is impossible, the word itself says

'I'm possible'!” ― AUDREY HEPBURN

Så når folk spørger mig, hvordan jeg fandt på

Flow Food konceptet; er mit svar - det er en

proces, som stadig er i gang. Det har været en

lang rejse for mig at skabe en livsstil, der fun-

gerer for hele familien – som er fleksibel, holi-

stisk, ikke-fordømmende og afbalanceret. Det

handler om at have det godt. Når vi har det godt

med os selv og de valg, vi gør, er vi i et flow.

Flow Food er for mig en måde at leve på, hvor

vi bliver inspireret til at lytte til vores kroppe,

eksperimentere og lege med mad og vores

vaner, at støtte vores egen rejse i at være den,

vi kom her for at være. Du kan ikke gøre det for-

kert. Hvis du føler, at du sidder fast eller går

imod flowet er det en gave i sig selv. Så alt er

godt. Sund livsstil er ikke en hurtig løsning –

det er en proces. Så i stedet for at dømme dig

selv for at have spist junkfood eller slik, giv dig

selv et knus og sig: “Alt er godt”. Du må ikke

være så hård ved dig selv. Tillad dig selv at gøre

usunde valg også. Alt er godt. Det er mere vig-

tigt at lytte til vores kroppe. At begynde at kom-

munikere med den. Når vi begynder at spørge,

hvad vi ønsker – vil vi automatisk træffe sun-

dere og mere bevidste valg. Det handler om at

respektere os selv og planeten – da det hele

hænger sammen. Nøgleord er: Kommunika-

tion, respekt, leg, at have det sjovt og grine - og

at du har en empowered flow food livsstil.
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HVAD ER FLOW FOOD?

Flow Food er let, jordnært og bevidst. Den er

lavet fra hjertet til ære for planeten og vores

kroppe. Jo mere bevidste og opmærksomme vi

bliver, jo mere vi lytter til vores krop, og vi ind-

ser, at nogle fødevarer giver mere genklang i os

end andre.

Da vi forsøgte at finde et kortere navn til: øko-

logisk, bæredygtig, hel, veganer/vegetar ba-

seret, men, sund, bevidst, balanceret, høj -

frekvens, alkalisk, regnbuefarvet, noget råt,

sukkerfri og GMO-fri mad, indså vi at alt dre-

jede sig om energi. Som Einstein sagde: “Alt,

er energi, også vi.” Forskellen er frekvensen af

materien. Nogle typer af energi vibrerer hurti-

gere end andre. Vi vibrerer på forskellige fre-

kvenser, ligesom den mad, vi spiser. I denne

bog har vi fokus på fødevarer med høj frekvens,

hvilket betyder, at det vibrerer i et hurtigere

tempo og hjælper os med at forblive forbundet

til vores hjerter - for at blive i flowet. Frekven-

ser er ligesom radiostationer - du tuner ind på

din favorit kanal. Jeg synes, at Flow Food ka-

nalen er meget saftig og lækker.

Alle opskrifter er lavet så meget som muligt i

Flow Food konceptet. Det betyder, at der fx ikke

står Himalaya salt, bare salt. Der står ikke

“fuldkorn” eller “økologisk” på alle ingredienser

i opskrifterne. Alle opskrifter er baseret på fuld-

korn og økologiske produkter. Det er indlejret

i konceptet. Når der står sukker – er det ikke

raffineret sukker, men naturligt sukker så som

honning, xylitol (birkesød) kokospalmesukker

etc. Når der står fløde eller andre mælkepro-

dukter – kan du som veganer bruge veganske

udgaver som havre-, soja- eller cashewnødde-

fløde, eller hvad du nu kan lide. Hvis du er glu-

tenintolerant – så er der en liste over glutenfrie

alternativer senere i bogen. Regnbuefarvet mad

er ikke beregnet i hver ret, men over en uge.

Men at være 100 % bæredygtig eller alkalisk er

måske lidt i overkanten til at starte med, så det

handler om at tage nogle bevidste valg, i den

fart som passer dig. Husk at det er en individuel

rejse og proces, hvor du beslutter målet.  

Vi er meget fokuserede på økologi og bæredyg-

tighed i vores familie, ligesom man generelt er

i hele Skandinavien. EU-kommissionen har en

strategi om at øge biodiversiteten og støtte det

naturlige økosystem i EU inden 2020. Målet er

at gennemføre love om at beskytte naturen,

støtte og beskytte økosystemer og brug af grøn

infrastruktur, bæredygtigt landbrug og bidrage

til at beskytte den globale biodiversitet. Så det

her er vores lille bidrag til at opfylde den vision.

Derfor er det blevet en naturlig del af Flow

Food – Nem økomad på budget.

Lad os nu gå gennem de forskellige aspekter af

Flow Food konceptet:

ØKOLOGISK 
“”Økologi” er et begreb og en mærkning, der

betegner produkter, der produceres under le-

delse af Organic Foods Production Act. De vig-

tigste retningslinjer for økologisk produktion

er at anvende materialer og praksis, der for-

bedrer den økologiske balance i de naturlige

systemer, og at integrere alle dele af land-
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brugssystemet til en økologisk helhed. Økolo-

gisk landbrug kan ikke sikre, at produkterne

er helt frie for rester af gift; men bruger meto-

der til at minimere forureningen fra luft, jord

og vand.” – US DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Der er mange meninger og undersøgelser, der

modsiger hinanden, når det kommer til kon-

ventionel vs. økologiske og biodynamiske pro-

dukter. Nogle siger, at der ikke er nogen beviser

for, at det er sundere, andre siger, at der er. For

mig personligt er det bare mere logisk tæn-

kende, og det giver mere mening, at jo mere na-

turligt jo bedre. Hvordan kan kemikalier være

godt for os? Bare fordi det ikke er bevist endnu,

gør det ikke påstanden usand.

Men i 2014 var der en meta-analyse af 346 vi-

denskabelige undersøgelser omkring økologisk

producerede fødevarer. Resultaterne var meget

logiske i min verden:

- Koncentrationen af flere forskellige antioxi-

danter var mellem 19-69% højere i økologisk

dyrkede fødevarer, end i konventionelt dyrket.

- Der var fire gange mindre pesticider i øko-

logisk end i konventionelt dyrkede fødevarer.

- Der er også 48% lavere niveauer af cad-

mium, som er et tungmetal, i de økologiske fø-

devarer end i konventionelle.

HVAD ER ANTIOXIDANTER?
Antioxidanter er naturligt forekommende og

kan forhindre eller bremse celleskader. En “an-

tioxidant” er ikke et stof - det er en adfærd. Alle

forbindelser, der kan donere elektroner og

modvirke frie radikaler har antioxidante egen-

skaber. Naturlige antioxidanter er hovedsageligt

at finde i frugt og grøntsager, tangplanter og

nogle skaldyr, der spiser tangplanter. Der er tu-

sindvis af antioxidantforbindelser derude, men

de mest almindelige kostrelaterede er vitamin

A, C og E, beta-karotin og lycopen.

HVAD ER PESTICIDER?
Generelt er en pesticid et kemisk eller biologisk

middel (såsom et virus, en bakterie, antimikro-

bielle eller desinfektionsmiddel), der afskræk-

ker, uskadeliggør eller dræber skadedyr.

Skadedyr kan omfatte insekter, plantepatoge-

ner, ukrudt, fugle, pattedyr, fisk osv., som øde-

lægger ejendom eller spreder sygdom. Selvom

pesticider kan have fordele, har de også store

ulemper, såsom potentiel toksicitet for menne-

sker og andre arter. Undersøgelser har for ek-

sempel vist, at pesticider kan have en

hæmmende effekt på børns udvikling - både det

hormonelle og nervesystemet. Tja, det dræber

dyr, så hvordan kan det ikke skade mennesker?

HVAD ER CADMIUM?
Cadmium er et ekstremt giftigt tungmetal som

er almindeligt forekommende på industrielle

arbejdspladser. Cadmium er også fundet i nogle

typer industriel maling og kan udgøre en risiko,

selv når det kun sprøjtes eller fjernes. Planter

optager cadmium fra sine rødder, og der er ofte

cadmium i korn, olieholdige frø og grøntsager

såsom kartofler. Kød - især nyrer – indeholder

også ofte cadmium. Det er hovedsageligt i ny-

rerne og leveren, cadmium opsamles og som

kan forårsage nyreproblemer over længere tid.

I gennemsnit er økologiske fødevarer 25% mere
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nærende, i form af vitaminer og mineraler end

produkter fra industrielle landbrug. Det kan

omdannes til, at du skal spise 1-2 gange mere

konventionelt dyrkede frugter og grøntsager,

for at få den samme næringsværdi, som hvis du

spiser økologisk dyrket. Hvis jeg beregner dette

korrekt, ville det betyde, at det er billigere at

spise økologiske produkter i det lange løb, da

du skal spise mindre for at få den samme næ-

ringsværdi. I gennemsnit er hyldeprisen på

økologiske fødevarer kun 20% højere end kon-

ventionelt dyrkede fødevarer - hvilket gør øko-

logiske fødevarer billigere, gram for gram, også

når vi ignorerer de skjulte omkostninger (ska-

der på sundhed, klima, miljø og offentlige til-

skud) af industriel fødevareproduktion.

Derudover:

•   Økologiske fødevarer har færre neurotoksiner 

    - toksiner, der er skadelige for hjernen og ner-

    veceller. Mange pesticider betragtes stadig 

    som nervegifte.

•   Økologiske produkter mindsker forurenin-

    gen i vores drikkevand og er gode for jorden.

•   De fleste økologiske fødevarer smager bedre

    og har mere smag end de konventionelt dyr-

    kede – fordi sidstnævnte indeholder mere

    vand. Du betaler altså for bedre ernæring og 

    mindre vand, når du køber økologisk.

•   Økologiske fødevarer udsættes ikke for gas-

    modning som nogle ikke-økologiske frugter 

    og grøntsager gør - såsom bananer. Forsk-

    ning har vist, at aber ved zoo vil skrælle 

    bananerne, hvis de er konventionelt dyrket, 

    men spiser hele bananen, hvis den er økolo-

    gisk. Måske skulle vi lære af aberne?

BÆREDYGTIGHED
Et bæredygtigt liv er en livsstil, der handler om

at reducere vores CO2 belastning og støtte jor-

dens naturressourcer. Vi ser på transport, ener-

giforbrug og kost. Vi forsøger at købe lokale

produkter, anvende alternative energikilder

som solenergi og spise mere rå mad. Det hand-

ler om en naturlig balance og respekt for natu-

ren. Vi ønsker at beskytte miljøet ved ikke at

gøre skade. Maden skal være sund, ikke kun for

os, men også for miljøet.

Bæredygtighed kan defineres som en evne eller

kapacitet til, hvordan noget kan opretholdes

eller kan opretholde sig selv. Det handler om at

tage, hvad vi kan leve af nu, uden at bringe folk

i fremtiden i potentiel risiko for ikke at kunne

opfylde deres behov. Hvis en aktivitet skal siges

at være fuldt bæredygtig, bør den være i stand

til at fortsætte for evigt.

Uholdbare aktiviteter kunne være udslettelse af

visse arter af dyr, ofte på grund af vores aktivi-

teter som mennesker. Eller hjemme, mere sim-

ple ting, som mængden af emballage du lægger

i skraldespanden, der går til lossepladsen – og

ikke genanvendes.

At leve bæredygtigt handler også om at leve in-

denfor midlerne af vores naturlige systemer

(miljø) og sikre, at vores livsstil ikke skader

andre mennesker (samfund og kultur). Det er

en stor og overvældende tanke at bearbejde, for

os alle. Det drejer sig virkelig om at tænke over,

hvor din mad, tøj, energi og andre produkter

kommer fra, og beslutte, om du skal købe og

forbruge disse ting. For eksempel kan du købe
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importerede frugter og grøntsager fra andre

lande, men ved du nok om reglerne i disse

lande for at forhindre, at dyrene bliver skadet

ved dyrkningen? Støtter de lokale indfødte

dyrkningen? Eller hvor meget de får udbetalt?

For os er et bæredygtigt liv at være bevidst og

opmærksom på de valg, vi træffer. Det kan være

mere bæredygtigt at tage toget i stedet for flyet,

og her kan vi træffe et valg. Skal vi aldrig rejse

til fjerne steder, fordi vi ikke ønsker at flyve?

Eller kan vi donere nogle penge til at flyve grøn-

nere som kompensation? Eller? Der er ingen

rigtige eller forkerte svar. Det handler mere om

at være klar over konsekvenserne af vores

handlinger og have det godt med de valg, vi

tager. Igen handler det om balance.

Denne bog er ikke 100% bæredygtig – det

handler om at træffe bevidste valg om den livs-

stil, vi har valgt. I vores familie køber vi impor-

terede frugter og grøntsager, vi spiser super-

foods fra hele verden som chlorella, kokosolie

og Himalaya Salt - for at nævne nogle. For at af-

balancere nogle af disse valg forsøger vi at spise

så mange lokale, sæsonbetonede og økologiske

fødevarer som muligt uden kun at skulle spise

kål og kartofler om vinteren. Men den kål og

kartofler, vi køber, forsøger vi at få økologisk og

lokalt, når det er muligt. Vi køber fair trade –

så vi i det mindste øger chancerne for, at arbej-

derne får ordentlige arbejdsvilkår, og så videre.

Igen handler det ikke om at blive besat af at

skulle leve 100% bæredygtigt, men at tage de

valg, der føles rigtigt for dig, at finde din egen

balance.

HEL 
Hele fødevarer indeholder mere næring, da de

er uraffinerede og uforarbejdede. Fødevarer,

der er blevet behandlet har ingen eller minimal

livskraft at ernære os, og er ofte fulde af tilsæt-

ningsstoffer, der er skadelige eller vanskelige at

fordøje. Jo friskere og mere fuld af liv din mad

er, jo mere ernæring indeholder den, jo mere

fuld af liv vil du være. Fødevarer, der er så na-

turlige som muligt – hele og uforarbejdede – vi-

brerer på en højere frekvens end fødevarer, der

er behandlet. Uanset hvor bevidst vi behandler

vores mad, laver vi aftryk i maden med vores

information (vores unikke frekvens). Så for at

holde maden så “ren” og naturlig som muligt er

det hensigtsmæssigt at spise hele fødevarer.

Fuldkorn, hele nødder og frø. Hel så meget som

du kan.

Det handler om naturlige ingredienser og mad-

lavning fra bunden med produkter af høj kvali-

tet, der er høstet og produceret med kærlighed.

Det gør det til flow food. 

TIP: Hjemme har vi skåret ned på olier også, det
gør at vores mad er mere hel. Nogle gange bruger

vi for eksempel dressinger med aktiverede nødder

og frø i stedet for at bruge olie. Mange olier er

sunde, og nogen er essentielle - men de er mindre

hele. Vi får olierne naturligt i de aktiverede nødder

og frø, bare endnu mere fyldt med næring.
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VEGANER- ELLER VEGETARBASERET
Mange mennesker spiser mindre og mindre

kød i dag. Problemet er, at de ikke ved, hvad de

skal spise i stedet. Så de bliver syge efter et

stykke tid. De skærer kun kødet fra uden at er-

statte med andre fødevarer for at dække den er-

næringsmæssige værdi, som kødet indeholder.

Det er vigtigt at vide, hvad man skal spise for at

have en afbalanceret kost. Vegetar eller ej.

I denne bog forsøger vi ikke at fortælle dig,

hvad du skal spise eller ikke spise. Hvis du øn-

sker at spise kød og fisk –så gør det! En stærk

grund til at vælge at lave en vegetarisk base i

opskrifterne - er budgettet. Det er billigere at

spise vegetarisk. Du har brug for dine grønsa-

ger for at være sund og rask alligevel, så du kan

ikke undgå dem, hvis du ønsker at forblive

sund. Så vores forslag er: de dage, du er på et

stramt budget – spis en vegetarisk version.

Vi har lært, at vi skal have masser af protein, og

mange er derfor bekymret over ikke at få nok,

når man vælger at spise vegetarisk. Husk at

protein fra kød, fisk og æg ikke kan bruges i

kroppen, før det er opdelt i aminosyrer. Ami-

nosyrer findes i en række forskellige frugter,

grøntsager, nødder og frø. Nogle vil endda sige,

at 50% af kalorierne som findes i grønne grønt-

sager kan komme fra protein, så, så længe vi

spiser en varieret kost fyldt med hele fødevarer

skulle vores behov af protein være dækket. 

Nogle gange er der en masse forvirring om,

hvad det betyder at være vegetar og veganer. 

Kort forklaring:

•   Vegetarer spiser ikke kød - fra dyr. Ikke en-

    gang fra fisk.

•   Veganere har også skåret mejeriprodukter og

    æg væk, samt andre animalske produkter. 

    Med andre ord, alt der kommer fra et dyr er 

    skåret væk.

For at være ærlig tror jeg ikke, at én kost er

bedre end en anden. Det handler om at det, der

føles bedst i din krop tæller. Nogle mennesker

er kødspisere, andre ikke, og det er ok. Jeg

mener, at det er mere vigtigt, at vi tager et kig

på, hvordan vi behandler og forarbejder de fø-

devarer, vi spiser. At vi ærer og respekterer

Moder Jord, og hvordan vi vælger at behandle

alt, der lever på jorden- at spise friske, uforar-

bejdede fødevarer.

NEMT 
Når livet er nemt, oplever vi ikke stress. Stress er

den vigtigste årsag til mange sygdomme. Ordet

“disease” betyder: “ikke afslappet”, som nævnt

tidligere. Så den bedste måde ikke at få syg-

domme er at leve livet uden stress, ikke? Det er

lettere sagt end gjort i vores samfund i dag. Vi har

så meget pres, så meget “skal” og “burde”. At for-

søge at ændre vores kost kan føre til stress, selv

om det er det hele værd i det lange løb. For at

fjerne nogle af de stressfaktorer ønsker vi at gøre

det lettere at spise sundt og bevidst. Madplan,

indkøbslister, tips og hurtige og nemme opskrif-

ter er vores bidrag til en anti-stress livsstil.

Nemt betyder også enkelhed. Holde fødevarer

rene, enkle og fulde af godhed er nøgleordet.

Undersøgelser har vist, at mennesker har en
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tendens til at spise for meget, når vi tilbydes en

lang række fødevarer under et måltid. Så ved at

forenkle vores måltider vil vi naturligt spise

mindre – uden at tælle kalorier eller bekymre

os om portionsstørrelser.

Nemt betyder også hurtigt. Opskrifterne vil

tage mellem 10 min - 1 time i alt - herunder til-

beredningstid (for den gennemsnitlige kok). 

SUNDT
Sunde fødevarer kan defineres på mange

måder. Den ene er: “Helende mad, sundheds-

fremmende mad og ernæring.” Mad, som

menes at være “god for dig”, har især et højt fi-

berindhold, naturlige vitaminer og mineraler.

Men sund mad er også godt for miljøet.

BEVIDST
“I regard consciousness as fundamental. I re-

gard matter as derivative from consciousness.

We cannot get behind consciousness. Every -

thing that we talk about, everything that we

regard as existing, postulates consciousness.” 

- MAX PLANCK, teoretisk fysiker. Nobelpristager i

fysik i 1918.

Bevidste valg er de valg, som føles godt for dig.

Det kunne være at vælge naturlig, økologisk,

fair trade, lokalt, sukkerfri - eller det hele. Det

er et individuelt valg, der er afstemt med dine

værdier og overbevisninger. Der er ingen ma-

nual til, hvad der er et godt bevidst valg for dig

- det er en del af din rejse at finde ud af. 

Forslag til fødevarer at skære ned på for at un-

derstøtte dit helbred:

•   Kød

•   Sukker

•   Alkohol

•   Koffein

•   Forarbejdede fødevarer

•   GMO-fødevarer, især majs

BALANCERET
Opskrifterne i “Flow Food – nem økomad på

budget” er i balance. Jo mere variation - jo

nemmere er det at få de næringsstoffer, vi har

brug for. Det er ikke nødvendigt at spise alle

næringsstoffer hver eneste dag, over en uge er

fint.

Vi oplever alle modsætninger i vores liv; såsom

godt og dårligt, sort og hvid, varm og kold, yin

og yang. Når kræfterne er i balance, er vi i flow.

Kvinder er mere yin, og mænd mere yang - men

vi har alle de kraftfulde energier af yin og yang.

Fødevarer er også yin og yang. Ved at være be-

vidst omkring at kombinere fødevarer - krydret

og mild, varmt og koldt, høj og lav energi, bliver

vi mere afbalancerede og dermed mere i flow. 

Balance handler også om variation. Hvis vi kun

spiser pasta hver dag – er vi ikke afbalancerede.

Hvis vi lader vores vaner styre alle valg, vi tager,

så som hvad vi spiser, bliver vi ikke afbalance-

rede. Nogle gange er vi nødt til at tage et andet

valg for at balancere os selv. Vaner er stagneret

energi og et nyt valg hjælper. Men hvad der er

balance for min krop, er ikke nødvendigvis ba-

lance for din. Så det er handler om at du skal

finde din egen balance.
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På den anden side er det også vigtigt at be-

grænse mængden af ingredienser for at få din

kost afbalanceret. Alt er energi, og alt indehol-

der oplysninger. Hvis vi lægger for meget infor-

mation i maden, kan vores systemer nemt

overstimuleres og blive overbelastede. Så det

handler om en god balance - variation, men

ikke for mange ingredienser.

Vi ser også på balancen i teksturer, smag og

typer af mad over en uge. Det kan for eksempel

være: Asiatisk, italiensk, mexicansk, skandina-

visk, kontinental køkken, østlige smage – som

tilbyder smage fra hele verden.

Det er balance.

HØJ FREKVENS
Vi har en tendens til at glemme et meget afgø-

rende valg i den måde, vi lever på. Vi er tilbøje-

lige til at stole på myndighederne og eks-

perterne, mere end os selv. Når vi begynder at

genoprette forbindelsen til os selv mere og

mere, begynder vi også at spørge vores krop,

hvad den ønsker. En nem måde at forbinde og

kommunikere med vores krop, og komme ind i

vores underbevidsthed - er simpelthen at

spørge: “Vil du have det her, eller det her?” ind-

til du finder det, som lyder rigtigt.

Der er forskellige måder at “læse” svarene på

vores spørgsmål, som altid bør stilles som ja

eller nej spørgsmål.

Prøv dette for eksempel: Tag en dyb indånding.

Fokuser på dit åndedræt. Nu spørger du: “Vil

jeg have denne chokoladebar/æble/soda -

vand/glas vand?” 

Et ja eller nej kan opleves på forskellige måder.

Hvis du fokuserer på området omkring din

mave – dit solar plexus: Har du en følelse af at

det åbner eller lukker sig? Nogle kan have en

oplevelse af sammentrækning i maveområdet

(gut feeling), hvis det er et nej, og en udvidelse

ved et ja.

Andre bruger kinesiologi til at kommunikere

med kroppen: Du kan for eksempel stå oprejst,

med fødderne på gulvet. Spørg: “hvad er et

nej?” - Og du kan fx komme til at svinge i en be-

stemt retning (frem og tilbage, til den ene side

osv.). Spørg: “Hvad er et ja?”, og du kommer

måske til at svinge på en anden måde. Når vi

ved, hvad et ja og et nej er for os, kan vi stille

alle de spørgsmål, hvor det ubevidste kan svare

ja eller nej, og læse svarene ud fra hvordan

vores krop bevæger sig.

Disse er simple og nemme måder at kommuni-

kere med vores krop og underbevidsthed. Og en

fantastisk måde at finde ud af, hvad der er det

mest ekspanderende valg, vi kan tage for os

selv. Disse ekspanderende valg er altid af en hø-

jere frekvens end de kontraherende. Gå med

det højeste gode og frekvens = gå med flowet. 

En måde at hæve frekvensen på en fødevare er

at være taknemmelig. Så et enkelt råd: Sig “tak”

til maden på din tallerken for at ære og respek-

tere naturen og øge madens frekvens.
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Som jeg ser det, kan vi spise mere eller mindre,

som vi ønsker, så længe vi velsigner maden og

er taknemmelige for den. Vi kan hæve frekven-

sen med den hensigt, vi lægger i maden. Øko-

logiske og sunde fødevarer har naturligt en

højere frekvens, hvilket vil øge flowet mere au-

tomatisk. Så find frem til, hvad der virker for

dig og frem for alt - kommuniker med din krop.

ALKALISK/BASISK
Disse opskrifter er ikke 100% basiske. Men de

indeholder masser af alkaliske ingredienser. Vi

vil hellere have fokus på, at det mere handler

om at være bevidst omkring, hvordan og hvor-

for vi har tendens til at være i ubalance mod

syre og tage små trin mod en mere basisk kost –

uden at være fanatisk omkring det.

Basiske fødevarer er fødevarer, der øger mæng-

den af ilt, som blodet kan optage. De mest ba-

siske fødevarer er rå grønne bladgrøntsager,

frugter og grøntsager. Det modsatte af basiske

fødevarer er syrefødevarer. Hvor meget ilt, blo-

det kan absorbere, måles på en pH-skala, der

går fra 0 til 14. En pH-værdi på 0 er mest surt,

mens en pH på 14 er mest alkalisk/basisk.

DEN RIGTIGE SYRE-BASE BALANCE
Syre-base balancen i vores blod er i balance, når

vi er let basiske: med en pH-værdi på 7,365.

Når vores pH er for høj eller for lav, har vi det

måske ikke så godt. Vi kan føle os trætte, tager

på i vægt, har dårlig fordøjelse og/eller få

ømhed og smerter.

De fleste mennesker i USA og Europa er for

sure: dvs. at blodet ikke kan optage nok ilt. Det

er en af grundene til, at kræft, hjertesygdomme,

gigt og diabetes er epidemier i dag. 

Hvorfor er vi for sure? De berømte fire:

•   Stress

•   Toksiner

•   Parasitter

•   Fødevarer

FØDEVARER MED HØJT SYREINDHOLD 
•   Junkfood og forarbejdede fødevarer

•   Sukker - især kunstigt og raffineret

•   Alle animalske fødevarer (kød, æg, kylling, 

    fisk, hummer, østers)

•   Korn: hvid hvede, ris, pasta, mel, brød osv.

•   Nogle frugter - især bananer, blåbær, frugter

    på dåse og glaserede frugter

•   Mejeriprodukter (fx mælk, ost, smør)

•   “Dårligt” fedt - fx raffineret solsikke- og majs-

    olie

•   Jordnødder og cashewnødder

•   Alkohol og narkotika

BASISK FØDEVARELISTE
Ved at spise flere basiske fødevarer og drikke-

varer, kan vi hjælpe vores krop til at helbrede

sig selv fra de fleste sygdomme:

•   Grøntsager - især rå grønne bladgrøntsager.

•   Friske krydderurter og krydderier – fx per-

    sille, basilikum, koriander, cayenne, ingefær, 

    gurkemeje.

•   Frugt - især citroner, vandmelon, kiwi, 

    æbler, avocado, agurk, friske kokosnødder 

    osv.

•   Hvedegræs – fx lucerne/alfalfa, hvede, byg.

•   Spirer - fx Lucerne/alfalfa, mungobønner, 

    broccoli etc.
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For at sige det simpelt - den nemmeste måde at

holde kroppen basisk er at spise flere grøntsa-

ger og frugt – især rå. Det betyder ikke at du

ikke kan spise kød eller korn, etc. Du skal bare

lære at afbalancere det!

TIP: En god måde at holde kroppen basisk er at
drikke et glas vand med 1 tsk. natron et par gange

om dagen.

REGNBUEFARVET
“Næringsstoffer og fytokemikalier synes at ar-

bejde synergetisk, så oprethold en varieret,

farverig kost med sunde hele fødevarer – det

er en pragmatisk tilgang til optimal ernæ-

ring.” – KATHY HOY, Edd, RD, ernæringsforsknings-

manager for PBH

At spise sundt er en kombination af teknikker,

hvoraf en er at spise en række frugter og grønt-

sager, der giver en variation af farver. Farven

eller pigmenter findes i planter og er kendt som

fytokemikalier. Den brede vifte af farver i frugt

og grøntsager udgør over 25.000 fytokemika-

lier. De har specifikke funktioner i planterne,

men også positive effekter i den menneskelige

krop. Der er evidens for, at samspillet mellem

farverne giver ekstra fordele, så det er vigtigt at

variere frugter og grøntsager.

RØD:
Madkilder: Tomat, tomatprodukter, røde gule-

rødder, vandmelon, papaya, pink grapefrugt,

jordbær, hindbær osv.

Røde fødevarer er fyldt med lycopen - som er et

karotinoid, der giver en rød pigment i planter

og er en antioxidant.

TIP: Kogte tomatsaucer er forbundet med større
sundhedsmæssige fordele i forhold til friske toma-

ter, fordi opvarmningsprocessen gør alle karotino -

ider, herunder lycopen, mere let-absorberede af

kroppen. For at gøre det endnu bedre – kog dem i

en jerngryde for at øge jern indholdet i din kost.

Jern og tomater er gode venner.

ORANGE/GUL:
Madkilder: Gulerødder, vintersquash, søde kar-

tofler, yams, mango, fersken, nektariner, abri-

koser, cantaloupe, citrus, gul sommersquash

osv.

Beta-karotin er et karotinoid, der giver orange

og gule pigmenter i planter. Det er en pro-vita-

min og en antioxidant, og har samme funktion

som vitamin A; blandt andet til at opretholde

funktionen af øjet, støtte immunsystemets

funktion og i produktionen af celler, der danner

en beskyttende foring af lungerne, mave-tarm-

kanalen, urinvejene og andre organer.

GRØN:
Madkilder: Grønkål, persille, broccoli, spinat,

grønne bønner, ærter, kål, salat, urter, zucchini,

agurker, chlorella, spirulina, alger, lucerne,

byg- og hvedegræs, grønne bladgrøntsager etc.
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Klorofyl er det mest fremtrædende pigment i

planter, og det giver en grøn farve. Det er også

en antioxidant. Der er studier om anti-cancer

og afgiftende egenskaber. Grønne grøntsager er

fremragende kilder til vitamin K, folinsyre, ka-

lium samt karotinoider og omega-3 fedtsyrer.

Mange slags tang og alger indeholder klorofyl.

Tang og alger er de mest ernæringsmæssigt

tætte planter på planeten, de har adgang til alle

næringsstoffer i havet. De kan indeholde op til

10 gange mere calcium end mælk og otte gange

så meget som oksekød. Den kemiske sammen-

sætning af tang er så tæt på menneskelig blod-

plasma, at deres største fordel kan være at

regulere og rense i vores blodsystem.

GUL/GRØN:
Madkilder: Avocado, kiwier, spinat og andre

bladgrøntsager, pistacienødder mm.

En variation af den grønne farvekategori. Disse

fødevarer udviser en rigdom i lutein.

BLÅ/LILLA:
Madkilder: Blåbær, brombær, lilla gulerødder,

lilla kartofler, rødløg, røde druer, roer, auber-

gine, svesker, blommer, granatæbler, rødkål,

lilla asparges og etc.

Anthocyanidin er det lilla, blå og røde pigment,

som findes i planter. Det er en kraftig antioxi-

dant i flavonoidfamilien. Det findes i vin og er

almindeligt anvendt til at hjælpe med at for-

klare det “franske paradoks”, som omfatter et

højt forbrug af vin, mættet fedt, kolesterol og

meget få tilfælde af hjertesygdom.

De blå/lilla nuancer i fødevarer skyldes pri-

mært deres anthocyaninindhold. De mørkere

toner – som fx mørkere blå nuance - jo højere

phytochemical koncentration. Med andre ord;

gå efter de mere intense farver.

HVID:
Madkilder: Løg, hvidløg, porrer, grønne løg,

pærer, æbler, blomkål og bok choy etc.

Anthoxanthins er et hvidt pigment og findes i

flavonoiderne. De er antioxidanter og kan

hjælpe med afgiftning, dræbe kræftceller, lin-

dre inflammation og forebygge tumorer. 

For at opsummere det: jo flere intense farver,

du spiser om ugen jo mere sandsynligt er det at

du får dækket dine næringsstoffer. Så vælg så

mange forskellige farver du kan for at skabe en

regnbue af fødevarer, der er fyldt med næring,

er sunde og skaber flow og balance i kroppen.

NOGET RAW 
At spise kogte eller rå fødevarer er et individu-

elt valg, men alle diæter bør indeholde en va-

riation af rå fødevarer (salater, gulerødder,

æbler, etc.), så du indtager levende enzymer i

din kost. En rå kost er helt sikkert tættere på le-

vende fødevarer, men let dampede fødevarer

bevarer også de levende enzymer i maden.

For mere end et halvt århundrede siden forkla-

rede Charles de Coti-Marsh i sin bog “Prescrip-

tion for Energy”:

“Ved at spise levende fødevarer vil du skabe en

levende krop. Levende fødevarer indeholder
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vigtige næringsstoffer som kroppen har brug

for for at skabe og vedligeholde energi. Døde

fødevarer gør at du aldres hurtigere, dine

evner svækkes, og dit energi niveau sænkes...

maden er ubrugelig, når den er død...” 

Den bedste måde at nærme sig en rå diæt er at

gradvist indarbejde flere og flere rå frugter og

grøntsager i din kost. Hvis du er klar til at

ændre til en rå kost, vælg da en varm sæson at

begynde processen. Det er mere vanskeligt at

give kroppen det brændstof, den har brug for

gennem rå fødevarer i kolde temperaturer.

Vælg efter din egen krops behov.

Børn har tendens til at foretrække flere jordfor-

bundne fødevarer - fx kogte. Nogle grøntsager

frigiver flere næringsstoffer, når de tilberedes

med varme, for eksempel tomater, gulerødder

og broccoli. Så jeg foreslår ikke en fuld rå diæt

- jeg opfordrer dig kun til at øge dit indtag af le-

vende og rå fødevarer i din kost, en frugt eller

grøntsag ad gangen. 

TIP: Vores anbefaling er at spise noget råt til hvert
måltid.

TIP: Aktiverede nødder/frø og bælgfrugter skaber
også mere liv i din kost.

SUKKERFRI
Når vi tænker på sukker, tænker vi ofte på al-

mindeligt, hvidt sukker, flormelis, farin, rør-

sukker, etc. Der er ingen signifikant forskel på

sundhedsværdien på de forskellige sukkerarter.

Det er simpelthen raffineret sukker med for-

skellig tekstur og/eller smag.

Sukker er opdelt i forskellige grupper af sukke-

rarter, mest kendt er sukrose, glukose (dex-

trose), fruktose (frugtsukker) og laktose

(mælkesukker).

Ønsket om at indtage sukker påvirkes af flere

faktorer - herunder et fysiologisk behov for

energi til muskler og hjernens aktivitet - samt

flere forskellige hormonelle funktioner i krop-

pen, som blandt andet fremmer godt humør.

Problemet er, at raffineret sukker har en lig-

nende kemisk reaktion i hjernen som stoffer og

alkohol. Et hovedproblem med sukker og

mange junkfoodfødevarer er, at de kan forår-

sage massive dopaminudgivelser. Forskere ved

i dag, at sukker er mere vanedannende end ko-

kain eller heroin. National Institutes of Health

og WHO har udtalt, at sukker er skadeligt for

den fysiske krop. Der er evidens for, at sukker,

ikke fedt, kan være en af de førende årsager til

hjertesygdomme grundet de skadelige virknin-

ger af fruktose på stofskiftet.

Selvom sukker i en eller anden form er naturligt

til stede i mange fødevarer, indeholder det:

•   ingen næringsstoffer

•   ingen protein

•   ingen sunde fedtstoffer

•   ingen enzymer
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Sukker tilsættes til fødevarer under tilbered-

ning, men også bagefter (sukker på mysli, i

kaffe og te, etc.). Dem, der gemmer sig i føde-

varer (kager, slik, brød, sodavand, etc.) er lette

at glemme, at vi spiser. En af de største negative

virkninger af indtaget af disse sukkerkilder er,

at kalorieindholdet af fødevarerne øges kraftigt,

men uden nogen former for vitaminer og mine-

raler. Sukker er derfor tomme kalorier. Sukker

bidrager kun med energi til kroppen.

Naturligt forekommende sukker som i fx mælk,

frugter og grøntsager er ikke skadelige for krop-

pen, som det tilsatte sukker. Naturligt forekom-

mende sukkerarter betragtes ikke som tomme

kalorier, da det er naturligt og indeholder pro-

tein, fedt, fibre osv.

Det daglige indtag af sukker anbefales at være

under 10% af det daglige kalorieindtag. Dette

er et forsøg på at sikre, at dagens kost indehol-

der nok sunde fødevarer, og minimere tomme

kalorier.

TIPS til at skære ned på sukker:

-   Undgå drikkevarer med tilsat sukker som fx 

    sodavand og saftevand.

-   Har du en sød tand? Vælg frugt eller mørk 

    chokolade i stedet for slik. Dette giver dig anti-

    oxidanter, vitaminer og mineraler, mens du får 

    sødme fra fruktose (frugtsukker).

-   Reducér sukker i kaffe og te. Hvis du ikke kan

    klare dig uden, er det bedre at bruge en lille

    smule sukker end kunstige sødestoffer, som kan 

    have langt værre konsekvenser end naturligt

    sukker .

-   Til morgenmad/snack tid: skifte frugtyoghurt 

    ud med almindelig yoghurt og tilføje nogle søde 

    friske frugter og/eller tørrede frugter i stedet.

-   Læs produktmærkningen og undgå fødevarer 

    med højt sukkerindhold. Hvis sukker – af nogen 

    art – er i top tre af produktets indhold - vælg en 

    anden slags hvis muligt.

I stedet for raffineret sukker brug hele naturlige

sødestoffer såsom; honning, xylitol (birkesød),

kokospalmesukker, ahornsirup, stevia eller tør-

rede frugter som dadler, rosiner eller figner.

Det betyder ikke, at du kan spise ubegrænsede

mængder. Men når du vælger sukkerarter er

disse at foretrække.

TIP: Jeg vil hellere fravælge tilsat sukker (selv na-
turligt) i kaffe, smoothies osv. - for i stedet at

spise mit favorit slik, når jeg virkelig ønsker det.

Eller at bage, med naturligt sukker eller xylitol/bir-

kesød de dage hvor man trænger osv. Når jeg spiser

ude eller er inviteret til fest, vil jeg derimod have

lov til at spise, hvad der serveres. Med andre ord –

at foretage et bevidst valg, når du virkelig ønsker

at spise sukker - i stedet for at forbyde dig selv.

Hvis vi forbyder os selv noget – vokser lysten til det.

At tillade os selv lidt sukker, når kroppen siger “ja”

- så oplever vi flowet. 

TIP: Hvis du spiser frugt før dit måltid (eller endnu

bedre, helt adskilt fra dit måltid), vil dit fordøjel-

sessystem sige tak. Søde fødevarer er hurtigt for-

døjet, når de spises alene eller før et måltid. Når

de spises efter et måltid, vil de gære og forårsage

ubalance i tarmflora,  imens de andre fødevarer du

har spist fordøjes.
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GMO-FRI
GMO findes ofte i soja- og majsprodukter. Især

majs har inflammatoriske egenskaber, og det

kan forårsage fysisk inflammation, inflammato-

riske følelsesmæssige reaktioner, øgede tilstande

af frygt, og afhængighed af at spise mere majs.

Her er fem grunde til ikke at spise genetisk mo-

dificerede fødevarer:

1. GMO'er ødelægger miljøet:Det gentagne

brug af arealer til monokultur har resulteret i

død jord, der kræver tunge doser af kunstgød-

ning og pesticider for at være produktive.

GMO'er er primært designet til at være resi-

stente over for stærke pesticider for at fremme

brugen af disse. Disse dødbringende pesticider

anvendes i højere doser end ved traditionelle af-

grøder for derefter at sive ned i vandløb og  for-

urene alt på deres vej.

2. GMO'er er usundt: GMO-fødevarer har

gennemgået meget få langsigtede sikkerheds-

test for mennesker, men flere dyreforsøg har

vist negative helbredseffekter. En større under-

søgelse har bekræftet, at det stof, der anvendes

i de fleste større pesticider, herunder stor sæl-

gende Roundup, glyphosat, forårsager fødsels-

defekter. Undersøgelser vedrørende indtag af

GMO resulterede i en form for bakteriel inflam-

mation og nye allergier hos forsøgsdyrene. 18%

af alle GMO-frø (og dermed fødevarer, der vok-

ser fra dem) er udviklet til at producere deres

egne pesticider. Forskning viser, at disse frø

kan fortsætte med at producere pesticider inde

i din krop, når du har spist de fødevarer, der

vokser fra dem!

3. Unaturlig genetisk forurening: Frigi-

velse af enhver fremmed genetisk mutation i

naturen kan have uforudsigelige konsekvenser.

GMO'er kan aggressivt krydskontaminere nær-

liggende økologiske planter, der kan forårsage

uoverskuelige skader. En spansk undersøgelse

viste, at GMO-majs “har forårsaget en drastisk

reduktion i økologisk dyrkning af dette korn

og gør deres sameksistens praktisk talt umu-

ligt”.

4. Ved at undgå GMO bidrager du til det

kommende vendepunkt for forbruger-

nes afvisning i verden og tvinger dem ud

af vores fødevareforsyning. I Europa blev

vendepunktet opnået i 1999, lige efter en højt

profileret GMO sikkerhedsskandale ramte og

advarede borgere om de potentielle risici. 

5. Som en ekstra motivation til at undgå GMO,

kan du lære af dyrene. Øjenvidneberetninger

fra hele verden beskriver flere situationer, hvor

dyr, når de gives et valg, undgår genetisk mo-

dificerede fødevarer. Disse omfatter køer, grise,

gæs, elg, rådyr, vaskebjørne, mus, rotter, egern,

høns og bøfler. Siger det bare…
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FØR DU GÅR I GANG

Så nærmer vi os opskrifterne. Men der er nogle

ting vi anbefaler, at du har hjemme og overve-

jer, før du går i gang…

LISTE OVER BASISINGREDIENSER
•   Quinoa

•   Fuldkornsris (risotto, røde, sorte, 

    brune etc.)

•   Fuldkornspasta (spagetti, 

    cannelloni, makaroni, lasagne-

    plader etc.)

•   Nudler

•   Couscous

•   Tørrede bønner (kidney, kikærter, 

    lima etc.)

•   Tørrede røde og grønne linser

•   Olivenolie

•   Rapsolie

•   Kokosolie

•   Rød/balsamico og 

    evt. hvidvinseddike

•   Riseddike

•   Æblecidereddike

•   Jordnøddesmør og/eller 

    nøddesmør

•   Tahin

•   Soja/tamari

•   Dijonsennep

•   Hakkede tomater

•   Tomatpuré

•   Kokosmælk og eller kokosmel

•   Honning

•   Sukker (fx birkesød, kokos-

    palmesukker, stevia)

•   Kaffe

•   Kakao

•   Kokosflager

•   Natron

•   Bagepulver
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•   Fuldkornsmel (byg, spelt, rug etc.)

•   Havregryn

•   Majsstivelse

Nødder og frø:

•   Birkesfrø

•   Sesamfrø

•   Solsikkefrø

•   Græskarkerner

•   Chiafrø

•   Hørfrø

•   Psyllium ‘husk’ frø

•   Hampfrø

•   Hasselnødder

•   Mandler

•   Valnødder

•   Jordnødder

Tørret frugt: 

•   Rosiner

•   Figner 

•   Dadler

•   Tranebær

•   Abrikoser

Krydderier:

•   Bouillon

•   Kanel

•   Kardemomme

•   Vaniljepulver/ekstrakt

•   Chilipulver og/eller cayennepeber

•   Tørret oregano

•   Tørret basilikum

•   Tørret timian 

•   Kommen 

•   Koriander

•   Gurkemeje

•   Muskatnød

•   Karrypulver

•   Paprika

•   Himalaya Salt

•   Sort peber 

Frosne ting: 

•   Grønne ærter

•   Grønne bønner

•   Bær (jordbær, blåbær, hindbær etc.)

Daglig brug: 

•   Ingefær

•   Løg

•   Hvidløg

•   Citron og lime
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ANBEFALINGER FOR GOD 
KØKKENHYGIEJNE

PERSONLIG HYGIEJNE
Dårlig personlig hygiejne er årsag til en lang

række fødevarerelaterede sygdomme. For at

forhindre sådanne sygdomme er der forholds-

regler, som kan anbefales.

Hænder: En stor del af bakterier i fødevarer

stammer ofte fra dårlig eller ingen håndvask.

Forurening* af maden kan undgås ved at fjerne

ringe, armbånd og ure og at vaske hænderne

grundigt, før du begynder at arbejde i køkke-

net.

De fleste mennesker ved ikke, hvordan man 

vasker hænder ordentligt. Vi er tilbøjelige til at

gøre det for hurtigt.

Vejledning til at vaske hænder:

•   Gør hænder våde

•   Brug sæbe

•   Vask hænder, fingre, negle og håndled i

    minimum 15 sekunder

•   Vask sæben væk grundigt

•   Tør hænderne med papir eller et rent hånd-

    klæde

•   Luk for vandhanen med papir eller hånd-

    klæde, så du ikke får nye bakterier på dine 

    rene hænder

•   Rør ikke ved noget på vej til den næste 

    opgave

•   Du skal vaske dine hænder: efter hoste og 

    nys, efter toiletbesøg, efter pauser, rygning,

    efter oprydning, kontakt med affald og mel-

    lem arbejde med forskellige ingredienser 

    såsom grøntsager og kylling.

•   Mund: Host eller nys ind i ærmet. Aldrig 

    mod fødevarer eller andre mennesker.

•   Hvis du vil smage maden, brug da aldrig 

    den samme ske gentagne gange. Tag en ny 

    hver gang, så din munds bakterier ikke kom-

    mer ned i maden.

•   Hår: Sæt håret op, når du arbejder med mad.

KARKLUDE OG VISKESTYKKER SKAL
SKIFTES HYPPIGT
Karklude og viskestykker er bakterielle bomber

og bør skiftes hyppigt.

Karklude:

•   Karklude bør kun bruges til én ting; tørre 

    køkkenborde og komfur.

•   Hvis du spilder på gulvet, brug papirserviet-

    ter eller en gulvklud til at tørre op.

•   Karklud skal spredes ud eller hænges over 

    vandhanen for at tørre efter brug. Hvis de er 

    lagt krøllet sammen på bordet, har bakteri-

    erne bedre vækstbetingelser.

•   Du bør skifte karklud hver dag.

Viskestykke: 

•   Brug kun rene viskestykker til at tørre service 

    og porcelæn. Hvis viskestykket anvendes til

    at tørre hænder eller bruges ved madlavning, 

    bør det ikke anvendes til aftørring af service.

•   Viskestykker, der kun anvendes til aftørring 

    af service og porcelæn, kan hænge i køkke-

    net i et par dage.
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•   Viskestykker, der bruges ved madlavning, 

    skal vaskes dagligt.

•   Både karklude og viskestykker skal vaskes 

    ved så høj temperatur som muligt, men en 

    lang vask ved 60° C (140° F) er også tilstræk-

    keligt.

•   Hvis karklude eller viskestykker har været 

    i kontakt med kød- eller kyllingsaft, skal de

    vaskes ved 90° C (200° F).

HOLD KØKKENET RENT
Sørg altid for renlighed og god orden i dit køk-

ken. Regelmæssig rengøring af overflader, hyl-

der, skabe, komfur, køleskab etc. reducerer

risikoen for forurening.

For at undgå krydskontaminering** bør køk-

kenværktøjer, såsom knive og skærebrætter,

vaskes direkte efter kontakt med råt kød. Hvis

du fx bruger den samme kniv til kød og salat,

kan bakterier sprede sig og gøre dig syg. Sørg

derfor for at bruge forskellige værktøjer til for-

skellige ingredienser, når du tilbereder varme

og kolde retter. 

HOLD PRODUKTGRUPPER
(FX KØD, FJERKRÆ, FISK, ÆG OG
GRØNTSAGER) FRA HINANDEN OG VÆK
FRA TILBEREDT MAD
Når alle ingredienser er lagret i et køleskab, er

der stor risiko for krydskontaminering. Ligele-

des er der en stor risiko for dekontamine-

ring***, hvis færdigretter blandes med råvarer

- især hvis de kogte retter ikke er ordentligt

dækket til.

•   Det er derfor en god idé at have en per-

    manent plads til de forskellige fødevare-

    grupper. Vær sikker på, at bakterielle 

    fyldte råvarer er adskilt fra hinanden. fx 

    fisk/kød og kål/fjerkræ. Råvarer og færdig-

    retter skal være ordentligt dækket, helst i 

    glasbeholdere.

•   Rengør køleskabet ofte; emballage bringer 

    snavs og bakterier ind i køleskabet, og mad -

    rester kan gøre hylderne beskidte.

OPTØNING; FROSNE FØDEVARER I 
KØLESKABET VED MAX. 5° C (41° F)
Fødevarer til optøning må aldrig stå på køkken-

bordet, hvor bakterierne trives. Det anbefales

at tage maden ud af fryseren dagen før og sætte

det i køleskabet for en langsommere optøning.

Optøning af madvarer i køleskabet bremser i

højere grad væksten af mikroorganismer, end

hvis optøning foregår på køkkenbordet.

•   Under optøning kommer der ofte væske fra 

    maden. Derfor er det en god ide at sætte 

    maden på en tallerken eller i en skål, mens

    den tøer op. Denne væske kan indeholde 

    patogene mikroorganismer, der kan forår-

    sage problemer, hvis de spredes til andre

    fødevarer, der ikke skal tilberedes under 

    varme. 

VARM FØDEVARER OP TIL MINDST 75° C 
(167° F)
En tilstrækkelig varmebehandling kan reducere

risikoen for at udvikle fødevarebårne syg-

domme.

Vigtigt: For at sikre, at eventuelle sygdoms-

fremkaldende mikroorganismer **** i kød, fjer-

kræ, æg osv. bliver dræbt, skal du sikre en

grundig varmebehandling, som regel til mindst

75° C (167° F).
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•   For at sikre, at varmebehandlingen af føde-

    varer er tilstrækkelig, er det nødvendig at 

    styre både temperatur og tiden for varme-

    behandlingen. Desuden kan man vurdere om 

    den valgte varmebehandlingsmetode er 

    egnet til den specifikke fødevare.

•   Varmebehandlingstid bør tilpasses til typen 

    af fødevarer og den termiske behandlings-

    proces.

AFKØL VARM MAD STRAKS
Varm mad skal nedkøles fra 65° C til 10° (150°

F til 50° F) så hurtigt som muligt og inden for

højst tre timer. Derefter skal retten opbevares

ved 5° C (40° F). Hurtig nedkøling af fødevarer

er nødvendig for at forhindre bakterier i at for-

mere sig.

MADENS HOLDBARHED EFTER 
TILBEREDNING
Holdbarheden af fødevarer afhænger af de rå

pågældende produkter, hvordan de rå produk-

ter behandles, og hvordan de er pakket. Fersk

kød, der er vakuumpakket eller pakket i beskyt-

tende atmosfære, kan have en længere holdbar-

hed, hvis de skal opbevares på køl. Så står det

angivet på emballagen.

Varmebehandlede kød- og fiskeretter, som er

blevet effektivt afkølet efter madlavning, kan

opbevares i 2-3 dage ved en opbevaringstem-

peratur på højst 5° C (40° F).

Det er derfor vigtigt, at du bruger dine øjne og

din næse til at vurdere maden, før du spiser

den.

(Kilde: Mad Hygiejne af Susanne Ørnfeldt
Comerford, 2012)
*         Overførsel af infektion
**       Infektion med mikroorganismer fra en 
          fødevare til en anden
***     Gensmitte af varmebehandlede fødevarer
****   Patogene mikroorganismer, der forår-
          sager infektion eller forgiftning
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HOLDBARHED
Denne vejledning skal kun ses som en rette-

snor, da det er vanskeligt at sætte en nøjagtig

holdbarhedstid på fødevarer. Der er mange fak-

torer, der spiller ind, for eksempel:

•   Hvilken temperatur er maden blevet opbeva-

    ret ved?

•   Hvor lang tid har det været ude på køkken-

    bordet eller spisebordet?

•   Er den blevet hældt op i en skål og derefter 

    tilbage i gryden?

•   Har nogen sat beskidt bestik i gryden/

    skålen?

Kød

•   Råt kød, hele stykker: 2-4 dage

•   Råt kød, udskåret: 1-2 dage

•   Råt hakket kød, pølsekød, pølser osv.: 

    tilbered samme dag

•   Råt fjerkræ: 2-4 dage

•   Koldt kød: 2-4 dage, afhængig af produktets 

    egenskaber. Salami og lignende har en læng-

    ere holdbarhed

•   Kød og gryderetter: 2-3 dage

Fisk

•   Rå fisk, hakket fisk og torskerogn: tilbered

    samme dag

•   Tilberedt fisk: 1-2 dage

•   Røget sild, makrel, ål, torskerogn: 4-8 dage, 

    afhængig af hvor røget produktet er

•   Røget laks, hellefisk: 2-3 dage

•   Marineret laks: 1-2 dage

Åbnet fiskekonserves

•   Kryddersild og lignende: 8-10 dage

•   Makrel, tun, laks, kippers, torskerogn: 2-3 

    dage

•  Muslinger, kaviar, rejer, krabber: maksimum 

    en dag

Mejeriprodukter

•   Mælk og fløde: 2-3 dage

•   Yoghurt, kernemælk: 4-5 dage

•  Smør, margarine, fedt: Se dato på embal-

    lagen

•   Hård ost: 3-4 uger

•   Blå ost: 4-5 dage efter osten er helt moden.

•   Forskellige oste: 2-3 dage

Æg

•   Hele æg: 3-4 uger. Se dato på emballagen

•   Æggeblommer: 1 dag

•   Æggehvider: 2-3 dage

•   Retter med rå æg spises samme dag, de er 

    forberedt

•   Varmebehandlede æggeretter: 1-2 dage

•   Pasteuriserede æg: 1-2 dage

•   Hjemmelavet mayonnaise og mayonnaise 

    salater: 2-3 dage

Diverse

•   Frisk juice: 4-5 dage

•   Juice i karton: 8-10 dage

•   Syltede produkter såsom agurker, rødbeder 

    og relish: ½-1 år

(Kilde: Altomkost.dk)
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SÅDAN ORGANISERER DU DIT KØLESKAB
Øvre hylder:Madrester, drikkevarer og føde-

varer, klar til at spise (yoghurt, ost og kødpå-

læg).

Lavere hylder: Råvarer, der skal bruges til

varme retter.

Dør: Køleskabsdøren er den varmeste del af

køleskabet, så kun ting med lang holdbarhed

bør stå der. Lad ikke kød- eller mælkeprodukter

stå i døren, da de skal placeres i en koldere del

af køleskabet.

Skuffer: Disse kan være en vanskelig opgave.

Da de er designet til at holde produkter på en

bestemt fugtighed, giver det mening at opbe-

vare frugt og grøntsager der. Men de er som

regel i bunden af køleskabet, så vi risikerer at

forurene vores friske grøntsager, hvis vi sætter

kød på hylden ovenfor.

Nogle løsninger?

•   Hvis du har to skuffer, så brug en af dem 

    udelukkende til frugt og grønt, og den anden 

    udelukkende til råt kød.

•   Hvis en skuffe er over den anden; brug den 

    laveste skuffe til kød. Hvis de er side om side, 

    ville begge skuffer være fine til begge formål. 

    Rengør skuffen, du bruger til kød, ofte.

•   Behov for begge skuffer til frugt og grønt-

    sager? Hvis det er uundgåeligt at sætte råt 

    kød over andre fødevarer, så improviser din 

    egen kødskuffe ved hjælp af en opbevarings-

    skuffe, som vil fange eventuelle utilsigtede 

    dryp og holde kødet sikkert væk fra alt

    andet.

USA vs. Skandinavisk 

Cup            Cup                           ca. 2,36 dl  

C                  Centiliter                 Centiliter 

Tbsp           Tablespoon             15 ml , spiseske

Tsp              Teaspoon                5 ml, teskefuld 

Qt                Quart                       ca.1 liter  

Fl oz            Fluid ounce            29,6 ml 

Oz               Ounce                      28,35 g 

Ea                Each                         Styk 

Pt                Part                          Del/portion 

Inch           Inch                          2,5 cm, tomme 

Lb/lbs        Pound                      453 g 

Pinch         Pinch                        Knivspids 

Pint             Pint                          Ca. 0,5 liter  

Gill              Gill                           0,142 l 

Ga, us        Gallon , US             ca. 3,8 liter  

Ga, eng      Gallon, ENG           ca. 4,5 liter

Dzn            Dozen                      Dusin , 12 st 

MÅLENHEDER
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Volume (ca.)

1 teske                                           5 ml

1 spiseske                                     15 ml

¼ cup        Kop                           60 ml/ 1/2 dl

1/3 cup       Kop                           90 ml/1 dl

¾ cup        Kop                           180 ml/2 dl

1 cup           Kop                           240 ml/ 2,5 dl

2 cups         Kop                           480 ml/½ liter

Længde 

½ Inch                                         1.25 cm

1 inch                                            2,5 cm

6 inches (1/2 foot)                     15 cm

12 inches (1 foot)                        30 cm

Vægt

½ oz                                             15g

1 oz                                                30 g

¼ lb                                              115 g

1/3 lb                                            150 g

½ lb                                              225 g

¾ lb                                              350 g

1 lb                                                 450 g/ca. 1/2 kg

Tørrede og konserverede bønner 

1 15-oz/400 g dåse bønner er ca. det samme

som:

•   1 dl tørrede bønner før kogning 

•   2 – 3 dl bønner efter kogning 

500 g tørrede bønner er: 

•   4,5 – 5 dl tørrede bønner før kogning 

•   14-15 dl bønner efter kogning 

•   ca. 4-5 st. 400 g dåser med bønner

1 del tørrede bønner er 3 dele kogte bønner 

Bouillon

•   1 bouillonterning god til ca. 500 ml væske

•   ½ tsk./11 g pulver/paste til ca. 500 ml væske 

KØD- OG FISKEANBEFALINGER
Da disse opskrifter er vegetarbaserede har vi al-

ligevel valgt at foreslå kød og fisk. Men det er

vigtigt, at du tænker over, hvordan du får din

kost afbalanceret. Hvis du tilføjer bacon til hver

ret, vil du ikke sænke dit kolesteroltal for at sige

det mildt. Så for at hjælpe dig med at finde ba-

lance, har vi tilføjet en liste over de officielle an-

befalinger på mængden af rødt kød, kylling og

fisk/per uge. Men som altid – vær sikker på at

spørge din krop, hvad den vil have!



40



41

DANSKE KØD- OG FISKEANBEFALINGER

Slags                 Gram, per uge                     Information 

Okse, kalv,     Maks 500 g                                Der er en sammenhæng mellem udvikling af nogle 

lam, svin,        Fordelt på 2-3                           typer af kræft og det at spise meget rødt kød og især 

kødpålæg         middage og                                forarbejdet kød. Rødt kød er kød fra firbenede dyr, 

Maks 10%       lidt kødpålæg                             fx okse-, kalve-, lamme- eller svinekød -

fedt                                                                          uanset om det er gennemstegt eller ej. 

                                                                                  Forarbejdet kød er røget, saltet og nitritkonserveret 

                                                                                  kød, fx kødpålæg, hamburgerryg, skinke, pølser 

                                                                                  og bacon. Når du spiser mindre kød, er du med til at 

                                                                                  nedsætte klimabelastningen.

Fisk                    Minimum 350 g                       Fisk og især fed fisk indeholder blandt andet fiskeolier, 

                             Heraf ca. 200 gram                  selen, jod og D-vitamin, som kroppen har brug for.

                             fed fisk som fx laks,                 Børn under 3 år bør ikke spise rovfisk og tun på dåse. 

                             ørred, makrel og sild.               Kvinder, der planlægger graviditet, er gravide eller 

                             Spis fisk mindst to                    ammer og børn i alderen 3-14 år bør ikke spise store 

                             gange om ugen som                 rovfisk og begrænsede mængder dåsetun, da de kan 

                             hovedret og flere gange           have et højt indhold af kviksølv. Rovfisk er fx rokke, 

                             om ugen som pålæg.                helleflynder, oliefisk (escolar), sværdfisk, sildehaj, 

                             Alle former for fisk                  gedde, aborre, sandart og tun som fx tunbøffer. 

                             tæller med også fiske-              Ved selv et relativt lille indtag af store rovfisk kan 

                             frikadeller, frossen fisk,          man få kviksølv i skadelige mængder, hvilket kan 

                             fisk på dåse som torske-         skade udviklingen af fostres og børns hjerner.

                             rogn, tun og makrel                 Dåsetun har typisk et lavt indhold af kviksølv, da de 

                             samt skaldyr som                     som regel er fremstillet af små tunfisk. Gravide, 

                             rejer og muslinger.                   ammende og børn mellem 3-14 år anbefales højest at 

                                                                                  spise 1 almindelig dåsetun om ugen og ikke spise 

                                                                                  dåsetun hvor tunfisken kommer fra større fisk som 

                                                                                  fx hvid tun eller albacoretun, som kan have et større 

                                                                                  indhold af kviksølv.

Fjerkræ           Ingen anbefalinger i gram.    Kylling og kalkun kan høre til det magre kød, 

                             Kød, der indeholder maks.    men det afhænger af hvilke dele af fjerkræet, du 

                             10 % fedt, kan være på            vælger. Brystkød uden skind fra kylling, kalkun og 

                             menuen nogle gange om        and indeholder kun fra 1-4 gram fedt pr. 100 gram 

                             ugen.                                           råt kød. Men lår og skindet kan indeholde meget fedt. 



INDKØBSLISTER OG
ALLE OPSKRIFTER

Vi kan godt lide fleksibilitet og at

holde opskrifter lidt løse. Helt ær-

ligt har jeg nok aldrig fulgt en op-

skrift i hele mit liv. Siger det 200 g.

– hvordan kan jeg vide, hvor

meget der er uden at veje? Jeg

vejer jo ikke! Så for mig er 200 g

sådan cirka… og så smager jeg på

maden indtil jeg har fundet den

perfekte udgave af opskriften ud

fra min smag. 

Disse opskrifter er lavet på den

måde. Det er lige meget, hvis du

bruger 200 g. eller 300 g. gulerød-

der – vi har skrevet to gulerødder

i stedet. Og hvis du ikke kan lide

gulerødder, så brug andre grønt-

sager. Det er supernemt! 

OPSKRIFTER

UGE 1                                                    
Indkøbsliste                                                          44

Ærte/myntesuppe                                               47

Shepherd’s Pie                                                     49

Kålsalat                                                                  51

Pasta med rødbedepesto                                    53

Sommergryde                                                       55

Fyldte peberfrugter                                             57

Blomkålspizza                                                      59

UGE 2                                                                         

Indkøbsliste                                                         60

Karrysuppe                                                           63

Risotto med grillede grøntsager og svampe  65

Caesar salad                                                          67

Veggie lasagne                                                     69

Limagryde                                                             71

Pad Thai                                                                73

Falafel og couscous salat                                    75

Tjek opskriften i god tid – gerne dagen før. 

Måske skal skal du forberede lidt aftenen før

Du gør det måske allerede... Husk, at du kan 

tage et billede af indkøbslisten, så du har den 

med på indkøb i din telefon

Tjek opskriftens serveringsforslag inden du 

køber ind, hvis du vil have fx kød eller brød til

din ret. Tilbehør er ikke nævnt i indkøbslisten
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UGE 3                                                                         

Indkøbsliste                                                          76

Minestrone suppe                                               79

Grøn karry                                                             81

Broccoli salat                                                        83

Cremet champion pasta                                     85

Caribisk gryderet                                                 87

Vietnamesiske forårsruller                                89

Hotdogs                                                                 91

UGE 4                                                                         

Indkøbsliste                                                          92

Hokkaido/ingefærsuppe                                    95

Spansk tortilla                                                      97

Rødbedesalat                                                       99

Avocado pasta                                                    101

Chili sin carne                                                    103

Cannelloni                                                           105

Portobello burger med 

sweet potato fritter                                            107

RAW DESSERTER                                                   

Avocado chokolade mousse                            109

Energikugler                                                        111

Gulerodskage                                                      113

Raw blåbær cheesecake                                    115

BAKED CAKES                                                         

Bananmuffins                                                     117

Chokoladekage (gluten- og laktosefri)          119

Citron/birkeskage                                              121

Kanelkringle med æbleremonce                     123

BREADS AND BUNS                                              

Nemme boller                                                     125

Grydebrød                                                           127

Knækbrød                                                           129

Rugbrød                                                               131

SPREADS                                                                  

Appelsinhummus                                              132

Artiskokcreme                                                    133

Chili-cashewnøddedip                                      134

Peberfrugtsalsa                                                  135

SMOOTHIES                                                             

Blåbærsmoothie                                                 137

Chokoladesmoothie                                          138

Grøn smoothie                                                   139

Passionsfrugtsmoothie                                     141
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Frugt & grønt:

2 blomkål 

1 spidskål 

1 porre (1 stk)

2 poser løg (11 stk)

1 pose gulerødder (6 stk)

1 pose rødbeder (5 stk)

2 søde kartofler

2 almindelige kartofler

1 net hvidløg (14 fed)

1 frisk chili

1 lime

1 citron 

4 tomater

2 bakke champignoner (450 g)

1 bakke cherrytomater (10 stk)

1 pose grønne bønner (100 g)

2 squash

1 aubergine

6 røde store peberfrugter

1-2 pakker bønnespirer eller 

tørrede bønner til spiring (4 håndfulde )

2-3 æbler

1 bakke rucolasalat  

Friske salvie blade (3 stk)

Frisk timian (3 stilke)

Frisk mynte

Frisk basilikum

Frisk koriander

INDKØBSLISTE 

UGE 1
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Mejeri:

1 bakke æg (3 stk)

1 pose parmesan (120 g)

1 blok mozzarella (125 g)

1 pakke smør (1 spsk)

1 piskefløde (1 dl)

Frost:

2 poser frosne ærter (700 g)

Kolonial:

2 dåser hakkede tomater (800 g)

1 dåse tomat puré (70 g)

1 glas sorte oliven

1 pose kidney bønner (300 g)

Krydderier:

Salt

Peber 

1 pose tørret timian (1 tsk)

1 pose stødt chili (1 tsk)

1 pose paprika (1 spsk)

1 pose tørret basilikum (1 spsk)

1 pose oregano (1 spsk)

1 pose stødt koriander (1 spsk)

Fedtstof og olier:

1 flaske olie eller kokosolie (5 spsk)

1 flaske fiskesauce eller miso (2 spsk)

1 flaske eddike (2 spsk)

1 flaske soja (3 spsk)

1 flaske olivenolie (1½ dl)

1 flaske worcestershire sauce (1 spsk)

Øvrige fødevarer:

1 pose sukker/xylitol (4 spsk)

1 pose spaghetti eller anden pasta (400 g)

1 pose ris (2 dl)

1 pakke Husk fiber mel (2 spsk)

1 pose peanuts (100 g)

1 pakke grønsagsbouillonterninger (5 stk)

1 pose hasselnødder (100 g)

1 flaske rødvin (250 ml)

TIP
Tjek opskriftens serveringsforslag inden

du køber ind, hvis du vil have fx kød eller

brød til din ret. Tilbehør er ikke nævnt i

indkøbslisten



MINTY
TIP
Suppen kan også nydes kold, på en

varm  sommerdag
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INGREDIENSER
500-700 g frosne ærter

5-7 mellemstore løg

1,5 l vand

3 grønsagsbouillonterninger 

1 bundt frisk mynte

2 spsk. 0lie/smør

Salt og peber

Valgfrit: 1 dl piskefløde

MINTY GREEN
ÆRTE/MYNTESUPPE

GREEN

UGE 1  I DAG 1  I SUPPE

SÅDAN GØR DU
1.  Kog 1,5 l vand og tilsæt grøntsagsbouillon

2. Grovhak løg og svits dem i en gryde i 

    olivenolie, indtil løgene er klare

3. Tilsæt grønsagsbouillonen

4. Tilsæt de frosne ærter og lad blandingen 

    simre i 5 min

5. Hæld blandingen over i en blender eller 

    foodprocessor og blend, til den har den 

    ønskede tekstur

6. Tilsæt frisk mynte, eventuelt fløde, salt og 

    peber og blend suppen en sidste gang

SERVERINGSFORSLAG
Server med revet agurk, spinat og frisk mynte

på toppen og et stykke nybagt brød ved siden

af

KØD- OG FISKEMULIGHEDER
•  Skær bacon i små tern og kom i ovnen i 

    15 min. ved 200 grader og drys ovenpå 

    suppen

•  Steg små stykker kylling på panden med 

    salt og peber og kom i suppen

•  Hvis suppen nydes kold, kan kolde rejer 

    tilføjes



THE BRIT 
SHEPHERD’S PIE

INGREDIENSER
Fyld:

1 dåse hakkede tomater (400 g)

150 g champignoner 

2 gulerødder

1 porre eller løg

240 g/1-2 dl kidney bønner (2-3 dl kogte)

1-2 fed hvidløg

250 ml rødvin

1 grøntsagsbouillonterning 

300 ml vand

1 tsk olie/smør

1 spsk worcestershire sauce 

1 spsk soja/tamari

3 salvie blade

3 stilke frisk timian 

1 tsk. chili

Salt og peber 

Topping: 

2 søde kartofler

2 almindelige kartofler

½ blomkål

1 spsk smør

1 spsk revet parmesan

Salt og peber
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HUSK! FORBEREDELSE
•  Sæt bønnerne i blød aftenen før.

SÅDAN GØR DU
Fyld:

1. Kog bønnerne til de er bløde i en gryde 

    (30-40 min.)

2. Mens de koger, steg porrer eller løg i en 

    pande med olie eller smør i 3-5 min.

3. Tilføj hakkede gulerødder, champignoner 

    og hvidløg og steg i yderligere 3-5 min.

4. Tilføj salvie, timian, hakkede tomater, 

    bouillonterning, vand og rødvin og rør 

    sammen indtil det hele er blandet

5. Bring blandingen i kog og skru derefter ned 

    for varmen og lad simre i ca. 15- 20 min.

6. Mos bønnerne og vend dem i fyldet.

7.  Rør Worcestershiresovsen, soja og chili 

    i fyldet, og lad det simre yderligere 1-2 min. 

    Evt. tilføj lidt vand, hvis det er for tørt og 

    smag til med salt og peber

TIPS
•  De fleste grøntsager kan bruges i fyldet, 

    så brug det, du har i køleskabet

•  Bønnerne kan erstattes med linser for en 

    mere fast tærte

•  Toppingen kan erstattes med andre rod-

    frugter, såsom gulerødder, selleri og 

    artiskokker

Topping:

1.  Tænd ovnen på 200 grader

2. Bring en stor gryde med vand i kog og tilføj 

    kartofler og søde kartofler skåret i tern og 

    kog i 6-8 min.

3. Tilføj herefter blomkålsbuketterne og kog

    i yderligere 8-10 min. – eller til de er færdig

    kogte

4. Dræn grøntsagerne godt og kom dem til-

    bage i gryden

5. Tilføj smør, salt og peber og mos, indtil det 

    er en sammenhængende mos. Sæt det til 

    siden og hold det varmt 

6. Kom fyldet i et ovnfast fad og kom top-

    pingen ovenpå. Tryk små huller i mosen 

    med en gaffel

7.  Bag tærten i ovnen i 15-20 min. eller indtil 

    toppingen er gyldenbrun

SERVERINGSFORSLAG
Serveres med en let salat med spirer for at til-

føje sprødhed til retten

KØD- OG FISKEMULIGHEDER
•  Brun hakket oksekød på panden indtil det 

    er gennemstegt og tilføj til fyldet

THE BRIT 
SHEPHERDS PIE

UGE 1  I DAG 2  I RIS/KARTOFFEL



TIPS
Har du ikke kokos palmesukker, kan almindelig sukker eller honning også bruges 

Fiskesaucen kan erstattes med en blanding af miso pasta og soja

NORDIC THAI
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INGREDIENSER
1 spidskål

10 cherrytomater

100 g grønne bønner

1 frisk chili

1 fed hvidløg

Saften fra 1 lime 

1,2 spsk. Fiskesauce/misopasta

1,5 spsk. Kokospalmesukker/sukker

1 spsk. Soja/tamari

Peanuts

SERVERINGSFORSLAG
Kan serveres med nudler eller ris blandet i 

salaten for at tilføre kulhydrater til retten 

SÅDAN GØR DU
1.  Skær spidskålen fint, gerne med et 

    mandolinjern

2. Mos saften ud af kålen ved at mose det med 

    hænderne

3. Blancher de grønne bønner (læg bønnerne i 

    kogende vand et minut eller to)

4. Halver tomaterne, pres lidt af saften ud af 

    dem og bland i salaten

DRESSING
1.  Pres hvidløget 

2. Hak chilien fint

3. Bland det i en skål med fiskesovs/miso, 

    limesaft og lidt soja

4. Bland salaten med dressing og tilføj 

    hakkede og saltede peanuts

KØD- OG FISKEMULIGHEDER
•  Ovnbag torsk med salt, peber og citronskal 

    i ovnen i 15-20 min. ved 200 grader og riv 

    i mindre stykker og bland med salaten 

•  Kom salt på et andebryst og læg med skind-

    siden ned mod panden. Steg det 8-10 min., 

    vend det og steg den anden side i 8-10 min. 

    og læg det på et skærebræt for at hvile i 

    yderligere 10 min. skær det herefter i skiver 

    og kom i salaten

NORDIC THAI 
KÅLSALAT (BUDGET UDGAVE AF GRØN PAPAYA SALAT)

UGE 1  I DAG 3  I SALAT
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INGREDIENSER
400 g spaghetti eller anden pasta

5 medium rødbeder 

100 g hasselnødder

80 gram parmesan 

2 fed hvidløg

Saften fra en halv citron

1 dl olivenolie

Salt og peber

SÅDAN GØR DU
1.  Kog pastaen efter anvisning

2. Skrub rødbederne og kog dem i vand, indtil 

    de er bløde (ca. 15 min.)

3. Ovnrist hasselnødderne ved 180 grader i 

    ovnen i 10 min. Eller rist dem på panden et 

    par minutter

4. Når rødbederne er færdigkogt, afkøles de i 

    koldt vand i 10 min.. Herefter pilles skræl-

    len af rødbederne (hvis de er kogt længe 

    nok, glider skrællen let af), og de skæres i 

    tern

5. Kom rødbederne i en foodprocessor sam-

    men med parmesan, hasselnødder, hvidløg, 

    olivenolie, citron og blend sammen. Smag 

    til med salt og peber

6. Bland med pastaen og drys lidt parmesan

    på toppen

SERVERINGSFORSLAG
Kan serveres på en bund af hakket grønkål og

med citronsaft

TIPS
•  Vegan? Brug gærflager i stedet for 

    parmesan

•  Du kan bruge cashewnødder eller pinje-

    kerner, hvis du vil have en mindre nødde-

    agtig smag

•  Hvis du bruger økologiske rødbeder, er det 

    nok bare at skrubbe dem – dermed holder 

    man på mange af de næringsstoffer, der 

    sidder i skrællen

•  Rester? Rødbedepestoen kan også 

    bruges som dip til grønsagsstængerne, som

    smørrelse i sandwichen eller som dressing 

    til salaten

KØD- OG FISKEMULIGHEDER
•  Skær bacon i små tern og kom i ovnen i 

    15 min. ved 200 grader og bland i pastaen

•  Steg små stykker kylling på panden og 

    bland i pastaen

•  Ovnbag torsk i ovnen i 15-20 min. ved 

    200 grader og riv i mindre stykker og bland 

    med pastaen

PURPLE RAIN
PASTA MED RØDBEDEPESTO

UGE 1  I DAG 4  I PASTA



POLISH 
SUMMER
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INGREDIENSER
1 stort løg

2 peberfrugter

2 små squash 

1 aubergine

2-3 æbler

3-4 fed hvidløg 

1 dåse hakkede tomater (400 g)

1 spsk olie/smør

1 spsk paprika

1 spsk tørret basilikum

1 spsk oregano 

Frisk dild

Salt og peber

SÅDAN GØR DU
1.  Skær grøntsagerne i tern, skiver eller de 

    størrelser, du har lyst til

2. Sauter løg i olie i 4-6 min. og tilføj herefter 

    peberfrugt, squash, aubergine og hvidløg og 

    steg det i yderligere 4-6 min.

3. Tilføj hakkede tomater, krydderier og halv-

    delen af de hakkede æblestykker og lad det 

    simre i ca. 5 min.

4. Tilføj resten af æblerne og dild ovenpå 

    retten inden servering

POLISH SUMMER
SOMMERGRYDE

UGE 1  I DAG 5  I GRYDERET

SERVERINGSFORSLAG
Server med brød eller ris og evt. frisk spinat,

spirer, dild eller andre urter på toppen

TIPS
•  Brug de grøntsager du har lyst til eller kog 

    kartofler med for et fyldigere måltid

•  Skær skiver af vegetarpølsen fra hotdog-

    opskriften og kom i retten de sidste 10 

    minutter

KØD- OG FISKEMULIGHEDER
•  Krydr laks, torsk eller anden hvid fisk med 

    salt, peber og citron og bag i ovnen i ca. 20 

    min. ved 150 grader og server ved siden af

•  Skær chorizopølse i skiver og steg den 

    sammen med løg. Den røgede smag fra 

    chorizoen danner en rigtig god base til 

    retten



BACK       
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INGREDIENSER
2 dl ris 

4 store peberfrugter 

4 gulerødder

1 dåse hakkede tomater (400 g)

1 dåse tomatpuré (70 g)

4 håndfulde bønnespirer 

150 g svampe 

1 løg

4 fed hvidløg

1 spsk. 0lie/smør

Salt og peber

Oregano

Tørret basilikum

Tørret chili

Stødt koriander 

TIPS:
•  Kom præcis de grøntsager, som du vil, 

    i peberfrugterne

•  I stedet for ris kan du bruge quinoa eller 

    couscous 

•  Ønskes der ikke en tomatsmag, kan de hak-

    kede tomater og tomatpuréen skiftes ud 

    med eksempelvis lidt kokosmælk eller 

    fløde

SÅDAN GØR DU
1.  Kog risene efter anvisning

2. Hak løg, hvidløg, gulerødder og svampe

3. Svits løg og hvidløg i smør/olie i en gryde 

    sammen med krydderierne

4. Tilsæt hakkede tomater, tomatpuré, gule-

    rødder og ris og lad det simre 3-4 min.

5. Tilsæt svampe og bønnespirer og lad det 

    simre i 1-2 min.

6. Skær toppen af peberfrugterne og fjern 

    kernehuset

7. Fyld peberfrugterne med tomatblandingen 

    og top med revet mozzarella og kom toppen

    af peberfrugten på igen

8. Kom i ovnen ved 200 grader i ca. 20-30 

    min.

KØD- OG FISKEMULIGHEDER
•  Brun hakket oksekød på en pande og tilføj 

    til tomatsovsen, indtil det kommes i peber-

    frugterne

SERVERINGSFORSLAG
Server med en frisk salat eller friske grønt-

sager 

BACK TO THE 80’S
FYLDTE PEBERFRUGTER

     TO THE 80’S

UGE 1  I DAG 6  I LØRDAGSMAD




