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Indledning
I 2012 valgte jeg at gå på en 801010 diæt. Jeg havde fundet diæten via en 

hjemmeside som dengang hed RawfoodDanmark. Egentlig havde jeg bare været 
inde på hjemmesiden, for at se hvad forskellen var på denne form for rawfood 
fremfor gourmet rawfood, som var meget oppe i tiden. Jeg skulle skrive om rawfood 
i et blogindlæg og måtte derfor udforske sagen. 

Jeg syntes dengang, at det lød spændende, så efter sommerferien, hvor det 
begyndte at bugne med friske frugter og lokalt grønt, måtte jeg prøve det af, fordi 
det blev ved med at rumstere i mit hoved.

Jeg tog simpelthen en kold tyrker med frugten. Fra den ene dag, hvor jeg havde 
været på ferie med god feriemad, til at spise frugt dag ud og dag ind.

Jeg følte mig fuldstændig lykkelig. Jeg havde det fantastisk. Havde masser af energi 
og en smuk klar teint. En af mine veninder sagde, at jeg strålede.  

Jeg var på 801010 i 4 måneder, så begyndte det friske frugtudbud at stoppe. 
Jeg valgte derfor at begynde på mere vegansk mad (se hvorfor side 24 og side 
158).

Jeg har brugt meget tid på at sætte mig ind i 801010. Dette har jeg nu samlet i 
denne bog, så det kan komme dig til gode på en let og overskuelig måde.

God fornøjelse!

Karina Villumsen
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