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Guiden introducerer læseren til kostjusteringer, men også øvrige tiltag, der frem-

mer vægttab ved at optimere fedtforbrændingen og mætheden. Eksempler fra 

bogen er opbygningen af den rette slankementalitet, motionens betydning for 

appetitten – på godt og ondt – og andre intelligente til- og fravalg, der tilsammen 

understøtter ambitionen om et kvalitativt vægttab, hvor mætheden er i top, ener-

gien ligeså, og det er fedtet, ikke musklerne, der ryger. I halen på teoriafsnittet 

følger en inspirerende råvareguide, som fremhæver slankemadvarer, der sikrer 

et optimalt angreb på fedtdepoterne. Smagfulde opskrifter, der samler bogens 

teori til mundrette bidder, runder bogen af og gør det til en fornøjelse at spise 

slankemaden. Et fællestræk for opskrifterne, ud over at de harmonerer med 

bogens centrale budskaber, er, at de er nemme og hurtige at tilberede og ikke 

mindst så velsmagende, at de glider ned hos hele familien.

Temaer: Hvad er fatburner-madvarer, hvordan opnår du det bedst mulige vægt-

tab – uden at gå på en radikal kur? Og hvordan omsættes rådene til konkrete, 

lækre opskrifter?
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Hører du til dem, der gerne vil ned i vægt, så velkommen i klubben. Rigtig 

mange danskere bærer rundt på (lidt) for mange kilo, som de gerne vil til livs. 

Det kan være hårdt arbejde at vriste dem af, men med den rette strategi er 

det på ingen måde umuligt. Tværtimod. Et af de mest effektive skridt til varigt 

vægttab er små ændringer af dine almindelige madvarer hen imod råvarer, der 

særskilt understøtter ambitionen om at brænde fedtet af. Forskere over hele 

verden har efterhånden afsløret en lang stribe af disse såkaldte “fatburnere”, 

der på den ene eller den anden måde udfolder egenskaber, som hjælper dig 

med at fedtforbrænde optimalt. Det kan fx være gennem en gunstig påvirk-

ning af stofskiftet, som i kølvandet på indtagelsen flammer ekstra kraftigt op 

og herigennem kommer fedtkalorier til livs. Eller gennem en særlig gunstig 

appetitpåvirkning, der gavner fedttabet ved at mindske dit daglige kaloriebe-

hov. Endelig findes der madvarer, der decideret blokerer for fedtoptagelsen 

og for optagelsen af nogle af de kalorier, som du finder placeret på tallerkenen 

foran dig. Jo bedre du bliver til at tænke de forskellige vægttabsfremmere 

ind i dagskosten, jo større er din chance for succes. Det bedste ved det hele 

er, at der er tale om pragtfulde råvarer, der kan sammensættes til smagfulde 

måltider. Hermed bliver det muligt at skabe en slankekost helt uden afsavn.

Minus fedt med minuskalorier

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men fakta er, at man ligefrem kan 

tale om råvarer, der gemmer på minuskalorier. Det vil sige, at de er så fedt-

forbrændingsstimulerende og mæthedsfremmende, at du reelt forbrænder 

flere kalorier ved at spise disse råvarer, end der er kalorier i de pågældende 

råvarer. Eller hvor i hvert fald en del af kalorierne er “gratis”. Forskning viser, 

at det i forbindelse med indtagelse af et måltid ikke nødvendigvis er samt-

lige kalorier, der skal motioneres af for at forhindre dem i at plante sig ude 

i fedtdepoterne. En del af dem bliver forbrugt i kroppens energikrævende 

fordøjelsesprocesser, mens andre aldrig når at blive optaget og derfor stryger 

Prolog 
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direkte igennem systemet. Forskellen på et optimeret måltid og et normalt 

måltid kan være ganske stor. Et almindeligt sammensat måltid vil ofte udnyt-

tes tæt på 100 procent. Resultatet er, at du skal forbrænde næsten samtlige 

kalorier for at hindre dem i at sætte sig. Anderledes forholder det sig med 

en kost, der er skruet sammen, så den indeholder flest mulige minuskalorier. 

Her “snydes” kroppen rask væk for op til 20 procent af kalorierne, og resul-

tatet er, at du kun behøver forbrænde omkring 400 kcal ud af et måltid på 

500 kcal for at forhindre en uønsket vægtøgning. Forskellen er i allerhøjeste 

grad til at tage og føle på. I løbet af få uger kan du nemlig have sparet rigtig 

mange kalorier helt uden at spise mindre, gå på kompromis med smagen 

eller lide andre kedelige afsavn. 

Smagfulde ændringer

Jo bedre du bliver til at tænke råvarer ind i dagskosten, som understøtter 

ambitionen om at komme fedtet til livs, jo lettere bliver det at tabe dig. Sam-

tidig er det dog vigtigt, at ændringerne foretages på en måde, der opleves 

som værende positiv, og her er det altafgørende, at maden smager godt. 

Kan du ligefrem få den til at smage så himmelsk, at den faktisk trumfer det, 

som du har været vant til at spise, ja, så er du på den helt rette vej, for kun 

vægttab uden graverende afsavn er langtidsholdbare. Alle de her lynkure, 

hvor man med fuldt mobiliseret viljestyrke slider sig gennem et sandt marty-

rium af afsavn, holder ikke i længden, for det eneste, hjernen higer efter, er 

at komme i mål og vende tilbage til de gamle vaner. Og netop tanken om, at 

vægttabet blot skal overstås, så du kan vende tilbage til dine gamle vaner, 

skal du undgå. Det er jo fortidens vaner, der i første instans gjorde dig tyk, 

så forlig dig hellere med tanken om, at dine nye vaner skal forankres og blive 

en del af dit DNA. Præcis derfor giver vi dig en masse spændende opskrifter, 

som er nemme at gå til, og som i praksis kan realiseres de næste mange år 

som led i din langtidsholdbare vægtreguleringsstrategi. 
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Råvarer 
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Derfor slanker den : Du kan godt parkere din dårlige samvittighed, når du 

nyder din avocado, for selv om den ganske rigtigt er fed, så er det absolut 

ikke noget, du skal være ked af. Fedtstofferne er af en type, som er særdeles 

hjertevenlig og desuden hjælper dig med at slippe af med fedtet. Og det 

sker vel at mærke ikke tilfældige steder på kroppen, men inde i bughulen, 

der hvor fedtet helbredsmæssigt forvolder størst skade. Baggrunden for 

denne nærmest mirakuløse egenskab er det store indhold af enkeltumæt-

tede fedtsyrer, kaldet MUFA, som grundet deres kemiske sammensætning 

påvirker kroppen anderledes end mættet fedt og flerumættede fedtsyrer. 

Avocadoen har også andre slankekvaliteter at byde på. Den er blandt andet 

ganske fiberrig, hvilket gavner mæthedsoplevelsen. Og med sin cremede 

konsistens udgør den et perfekt alternativ til langt federe oste, saucer og 

dressinger i salaten. 

Så meget skal du spise : Tilstræb gerne at få 15-20 gram MUFA om 

dagen, ikke kun fra avocadoen, men også fra andre gode kilder til fedttypen. 

Det er en god idé at lade MUFA-kilderne erstatte andet fedt i måltiderne, fx 

ved at erstatte salatens fetaost med avocado eller nødder og bruge olivenolie 

i stedet for solsikkeolie for ikke at sprænge kaloriebudgettet.

Gode alternativer : Avocadoen er en fortrinlig MUFA-leverandør, men der 

findes mange gode alternativer. Hertil hører blandt andre jordnødder, mand-

ler, oliven og olivenolie.

Avocado 



De afsindigt stærke, 100.000 SHU og opefter : 
Habanero, rocoto, kwangsi.

De ekstremt stærke, 5.000-50.000 SHU : 
Piquin, lang cayennepeber, aji amarillo, tidlig jalapeno.

De stærke, 1.500-5.000 SHU : 
Mild jalapeno, mirasol, stor, tyk cayennepeber, sandia, cascabel.

De milde, 10-1.500 SHU : 
Ancho, pasilla, skarp ungarsk paprika, grøn dåsechili.

De meget milde, under 10 SHU : 
Almindelig rød, grøn og gul peber, pimiento.
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Derfor slanker den : Krydderierne sætter godt gang i varmeproduktionen, 

fordi stoffet capsaicin provokerer kroppen. Den opskruede varmeproduktion, 

der giver sved på panden, kommer ikke gratis, for din krop er nødt til at hive 

fat i fedtdepoterne for både at øge varmen og som modreaktion at aktivere 

den kølende svedproduktion. Det afgørende for en målbar forbrændings-

effekt er, at maden reelt opleves som fyrig. Det er ikke nok at komme lidt chili 

i maden, for du vil kun kunne forvente en slankeeffekt, hvis du oplever en 

mærkbar reaktion. Sundhedsmæssigt er der ligeledes fordele ved at komme 

chili i maden. Flere undersøgelser peger på, at chili kan forebygge blodprop-

dannelse ved at nedbryde begyndende blodpropper. Et andet spændende 

aspekt ved chilipeberen er dens mulige kræftforebyggende effekt. Doku-

mentationen er ikke helt entydig, men befolkningsundersøgelser viser, at 

kræftdødsfald forekommer markant sjældnere i lande, hvor der traditionelt 

spises meget capsaicinholdig mad, sammenlignet med andre lande. Befolk-

ningsundersøgelserne bekræftes af rotteforsøg, hvor capsaicin har vist sig 

at kunne hæmme udviklingen af visse kræfttumorer.

Så meget skal du spise : Eftersom der er stor forskel på, hvor meget 

chili der skal til for at skabe en reaktion, er det en fordel, hvis I derhjemme 

kan dosere hver enkelt portions saft og kraft med ekstra chili. Du kan vælge 

at komme nogle dråber koncentreret chilisovs ned i retten, men sjovere og 

mere smagfuldt er det at servere chilifrugter med forskellig kraft til retten. Til 

at kategorisere chilifrugters fyrighed anvendes den såkaldte Scoville Heat 

Unit-skala (SHU), der fortæller, hvor meget chilien brænder i munden. De 

milde varianter ligger på få hundrede enheder, mens flammende eksemplarer 

når mange tusinde enheder. 

Gode alternativer : En fyrig chili er svær at erstatte, men karry, gurkemeje 

og ingefær vil alle tre kunne byde på lidt af det samme. 

Chili 
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Tilberedning :

1. Børst svampene rene, skær stokkene 
fra og skær svampene i skiver. Steg 
dem gyldne i olien og giv dem et let 
drys salt. 

2. Pisk æggene med en gaffel og hæld 
dem over svampene. Steg omeletten 
stabil på den ene side. Vend omelet-
ten ved hjælp af et grydelåg. Drys 
osten på og læg låg på. Steg omelet-
ten stabil på den anden side. 

3. Anret omeletten med friskkværnet 
sort peber og brøndkarse. 

Næringsindhold pr. person :

∙  Energi : 333 kcal
∙  Protein : 25,8 g
∙  Fedt : 23,8 g
∙  Kulhydrat : 5,7 g
∙  Kostfibre : 1,8 g

Omelet 

Ingredienser :

Til 1 person

 ∙ 100 g shiitakesvampe, alternativt 
andre svampe

 ∙ 1 tsk. ekstra jomfruolivenolie
 ∙ havsalt
 ∙ 2 store æg
 ∙ 2 spsk. fintrevet parmesanost
 ∙ friskkværnet sort peber
 ∙ lidt brøndkarse

Tip :

Normalt foldes en omelet, når man 
anretter den. Nogle gange foldes 
den bare “naturel”, andre gange 
fordi den foldes omkring noget. Man 
kan også anrette en omelet flad, hvis 
der er stegt ting ind i den, som det 
er tilfældet med svampene her. Så 
“knækker” den ikke ved anretning.

med svampe, parmesanost og brøndkarse
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Tilberedning :

1. Kog linserne møre i letsaltet vand  
– iflg. emballagens anvisning. 

2. Steg tern af kylling i 2 teskefulde olie 
og smør og krydr undervejs med salt, 
peber og chili. Børst svampene rene 
og skær stokken fra. Skær svampene  
i skiver og steg disse gyldne i 1 
teske fuld olivenolie. Dryp kyllingen  
og svampene med lidt citron. 

3. Skær kål, løg og chili meget fint på et 
snittejern. Vend skyr med kål, linser, 
løg og kylling. Top med svampe, chili, 
tern af gryère-ost og mynte. 

Næringsindhold pr. person :

 ∙ Energi : 436 kcal
 ∙ Protein : 41,6 g
 ∙ Fedt : 17 g
 ∙ Kulhydrat : 33,2 g
 ∙ Kostfibre : 7,6 g

Spidskålssalat 

Ingredienser :

Til 2 personer

 ∙ ½ dl grønne linser
 ∙ 2 små kyllingebrystfileter
 ∙ 2 tsk. ekstra jomfruolivenolie
 ∙ 1 tsk. smør
 ∙ havsalt, friskkværnet sort peber
 ∙ ½ tsk. stødte tørrede chiliflager
 ∙ 150 g shiitakesvampe
 ∙ 1 tsk. ekstra jomfruolivenolie
 ∙ citron
 ∙ ½ spidskål
 ∙ 1 lille skalotteløg
 ∙ ½ gul eller rød chili
 ∙ 1 dl skyr
 ∙ 30 g gryère-ost
 ∙ en lille håndfuld mynte

Tip :

Linser er faktisk gode at koge en 
større portion af, ligesom bønner 
og kikærter. Så kan du have et lille 
lager på køl eller frost. På den måde 
er de altid tilgængelige – og du 
undgår dåseversionerne.

med kylling, shiitakesvampe,  
grønne linser, chili og mynte
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Tilberedning :

1. Kog kyllingen i letsaltet vand i 15 
minutter.

2. Rør mayonnaise, skyr, chili, agurk  
og purløg sammen og smag til med 
salt, citron og peber. 

3. Anret salatblade med bladselleri,  
kylling og creme. 

Tip :

Dette er en snack, der er god at have 
med “on-the-go”. Den kan gøres mindre 
eller større, afhængigt af om det er en 
lille eller en stor snack. Den KAN også 
fungere som frokost. Skal snacken med, 
kan den medbringes færdigmonteret, 
eller den kan medbringes i separate dele 
og monteres dér, hvor den skal indtages. 

Salatwraps 

Ingredienser :

Til 2 personer

 ∙ 4 kyllingeinderfileter
 ∙ havsalt
 ∙ 2 spsk. mayonnaise
 ∙ 6 spsk. skyr
 ∙ ¼ tsk. stødte tørrede chiliflager
 ∙ 2 spsk. ultrafinthakket, kernefrit 

agurkekød
 ∙ 1 spsk. tætskåret purløg
 ∙ citron
 ∙ friskkværnet sort peber
 ∙ 6 hjertesalatblade
 ∙ 2 stængler bladselleri

Næringsindhold pr. person :

 ∙ Energi : 240 kcal
 ∙ Protein : 21,1 g
 ∙  Fedt : 14,6 g
 ∙ Kulhydrat : 7,2 g
 ∙ Kostfibre : 1,9 g

med kylling, skyrmayo, agurk og bladselleri
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Tilberedning :

1. Gør alle grøntsagerne i stand. Kom 
dem i en gryde med bouillon og to-
mater. Lad det hele simre i 5 minutter.

2. Skær kyllingen i mindre stykker og 
kom disse i gryden sammen med 
bønnerne, og lad det hele simre i 
yderligere 10 minutter. 

3. Kom olien i suppen og smag den til 
med salt og peber. 

Tip :

Kom en kylling i en gryde med løg, porre, 
gulerod, en skive selleri, en persillerod 
og en buket timian. Dæk det hele med 
vand og lad det koge i en time. Her har 
du skønt kyllingekød til alverdens formål : 
supper, sandwich, salater. Og så har du 
en fantastisk bouillon til supper, saucer 
og sammenkogte retter. 

Fatburnersuppe 

Ingredienser :

Til 2 personer

 ∙ 1 dl udblødte og kogte hvide 
bønner

 ∙ 1 gult løg
 ∙ 1 rød peberfrugt
 ∙ ½-1 rød chili
 ∙ 2 stængler bladselleri
 ∙ 200 g mørk kål : grønkål, sortkål/

palmekål eller savojkål
 ∙ 1 dåse hakkede tomater
 ∙ 0,6 liter kyllinge- og grøntsags-

bouillon
 ∙ 1 kyllingebrystfilet
 ∙ havsalt og friskkværnet sort peber
 ∙ 2 spsk. ekstra jomfruolivenolie

Næringsindhold pr. person :

 ∙ Energi : 391 kcal
 ∙ Protein : 25,6 g
 ∙  Fedt : 17,3 g
 ∙ Kulhydrat : 39,9 g
 ∙  Kostfibre : 12,5 g

med hvide bønner og kylling
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Tilberedning :

1. Kog perlespelt efter emballagens 
anvisning. 

2. Varm olien op på en pande, kom 
smør ved, lad det bruse op og steg 
fisken.

3. Gør broccolien i stand, skær den 
groft og kog den få minutter i letsaltet 
vand med et dryp af rapsolie. 

4. Gør salaten i stand, skær krøller af 
guleroden med en tyndskræller eller 
på et snittejern. 

5. Anret fisken med dildspidser og ci-
tron, broccolien på salaten med ska-
lotteløg og gulerodskrøller. Perlespelt 
ved siden af. Dryp til sidst broccolien 
ganske let med din fineste olivenolie.

Næringsindhold pr. person :

 ∙ Energi : 463 kcal
 ∙ Protein : 45,6 g
 ∙  Fedt : 13,4 g
 ∙ Kulhydrat : 44,5 g
 ∙ Kostfibre : 9,1 g

Søtunge 

Ingredienser :

Til 2 personer

 ∙ 1 dl perlespelt
 ∙ havsalt
 ∙ 2 søtungefileter, alternativt rød-

tunge eller rødspætte, ca. 150-
200 g fisk pr. person

 ∙ 2 tsk. ekstra jomfruolivenolie
 ∙ 2 tsk. smør
 ∙ 300 g broccoli
 ∙ koldpresset rapsolie
 ∙ 4 salatblade : rød egeløv, alterna-

tivt hvilken som helst salat
 ∙ 1 gulerod : lilla, gul, hvid eller 

orange
 ∙ 2 spsk. meget fintskåret skalotte-

løg
 ∙ en håndfuld dildspidser
 ∙ 1 citron

Tip :

Du skal altid gå efter ekstra jomfru-
olivenolie, og den findes til en god 
pris i supermarkeder. Men den fin-
des også til høje priser, sidste høst, 
første pres – den fineste smag. 
“Som at være der selv”. Disse olier 
kan man ofte finde hos specialkøb-
mænd eller hos fællesskaber, der 
køber direkte hos bonden i Italien 
og får olien sendt op på en palle til 
fordeling i indkøbsfællesskabet.

med broccoli, skalotteløg og perlespelt
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Udkom juni 2015

Martin Kreutzer fakta • Anne Larsen opskrifter

Antiinflammatorisk kost
Sluk branden, der hærger kroppen indefra

MUUSMANN
SUNDHED

MUUSMANN
SUNDHED

Drømmemad
Optimer din søvn med den helt rigtige koststrategi

Martin Kreutzer fakta • Anne Larsen opskrifter

MUUSMANN
SUNDHED

Fatburner
Madvarer der smelter fedtet af kroppen

Martin Kreutzer fakta • Anne Larsen opskrifter

Drømmemad

Optimer din søvn med den helt rigtige kost-

strategi

Udkom juli 2015

Fatburner

Madvarer, der smelter fedtet af kroppen

Udkom august 2015

Bøger i serien 
muusmann’sundhed
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MUUSMANN
SUNDHED

Proteinpower
Spis dig stærk og sund i grønne proteiner 

Martin Kreutzer fakta • Anne Larsen opskrifter

MUUSMANN
SUNDHED

Sundt fedt
12 fedtbomber som du bare MÅ spise

Martin Kreutzer fakta • Anne Larsen opskrifter

Proteinpower 

Spis dig stærk og sund i grønne proteiner

Udkom september 2015

Grove kulhydrater

Spis dig sund i fibre og kraftfulde  

antioxidanter

Udkom december 2015

Sundt fedt

12 fedtbomber, som du bare MÅ spise

Udkommer februar 2016
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