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Grove løjer – tid til en sundere familie er en håndbog til alle jer, 
der også kun har 24 timer til søvn, opvask, støvsugning, gæster, 
skole, skovtur, grin, arbejde og sure sokker … men som alligevel 
har lyst til at vende rundt på rutinerne og få nogle sundere mad-
vaner. 

Aktivitet og sundere mad giver endnu mere lyst til livet og fælles-
skabet med de mennesker, vi holder af. Mange tilfældigheder i 
livet har vi ikke selv indflydelse på. Men heldigvis bestemmer vi 
selv vores vaner, og om vi vil forandre dem. Måske synes nogle 
af jer, at I har nogle hængepartier, når det gælder jeres mad? 
Måske har I bare lyst til at gøre det lidt bedre? Måske er I mere 
til morgener og mindre til middage? Bogen rummer lidt om alle 
de tidspunkter, vi møder i løbet af vores dag. 

Husk, at det i begyndelsen var svært at cykle. Da vi lærte det, 
fandt vi en ny balance. Sådan er det også med madvaner. Efter en 
tid med øvelse går det derudaf, og vi falder sjældent af cyklen.  
På samme måde kræver det øvelse, før nye madvaner bliver en 
naturlig del af hverdagen.



Alle kapitlerne har en stribe opskrifter 

og et mylder af gode råd og inspirati-

on. Brug de tips og ideer, som passer 

til jeres hverdag. Lad bogen hjælpe jer 

med at finde ud af, hvor og hvordan I 

kan gøre noget for velværet i hverda-

gen. 

 Lad jer inspirere af bogens tre fa-

milier, der har gjort sig en del tanker 

om tid til en sundere familie. Famili-

erne evner trods travlhed at få sat 

sund mad på bordet til mange målti-

der. Familierne lever også med skod-

dage og ærgrelser. Men drivkraften 

er, at lidt også har ret – en god dag el-

ler et godt måltid 

eller en kvart gu-

lerod er bedre end 

ingen. 

Brug kapitlerne
Grøntsagstid 

står først, fordi 

grøntsager er 

vigtige for vores 

sundhed, kapit-

let Køkkentid 

handler om al den tid, vi bruger i køk-

kenet, om planlægningen, fællesska-

bet og om børnene som kokke. Mor-
gentid beskriver, hvorfor det er så 

vigtigt at få morgenmad, selvom der 

er fart på, mens Midt på dagen handler 

om den sunde frokost. Grovhygge giver 

en pause, når vi lander om eftermid-

dagen, og Ud i det blå er en opfordring 

til at komme ud i naturen, bruge 

kroppen og tage maden med. Aftentid 

tager udgangspunkt i familiens sam-

lingssted ved middagsbordet, mens 

Hurtig mad, ordentlig mæt handler om 

de dage, hvor maden skal hurtigt på 

bordet. Tid til 
lækkerier er det 

søde punktum – 

for middagen og 

for bogen.

 Lad jer inspi-
rere til at sætte 
fokus på foran-
dringer om-
kring ét måltid 
eller én uvane 
ad gangen. Når 

Grove løjer – tid til en sundere familie er en grønspættebog. Ligesom Rip, Rap 
og Rups opslagsværk giver den gode råd og praktiske løsninger på nogle af de 
udfordringer, vi møder i hverdagen. 

BRUG BOGEN

det er blevet en god vane om nogle måneder, kan I drøfte, 
hvad I herefter skal tage fat på. 

Brug opskrifterne
Opskrifter og råd bygger på princippet om fire dele af det grove og 

en del af det sjove – og sådan er selve livet vel også. En del trivielle 

opgaver, som bliver meningsfulde, når de krydres med sporadiske, 

dejlige oplevelser. Fællesskab omkring det sjove giver også lyst og 

energi til det grove. 

 Tips og ideer og opskrifter er alt sammen baseret på grundtan-

ken om, at de fire grove skal være velsmagende og sagtens kan spi-

ses af alle, når vi lærer det. Også det grove bliver en god vane, jo 

flere i familien der lærer at holde af det. 

 Opskrifterne er tænkt som inspiration til at gøre det lidt sunde-

re, end I måske plejer. Grønnere snacks, grovere salater og knasen-

de middagsretter fylder derfor mest i bogen. Lækkerierne bag i bo-

gen har vi sparet på, for de fleste familier klarer nemt selv at skeje 

ud, så jeg har ønsket at give jer mest inspiration til at rydde op i fa-

miliens madvaner.

 

I bogens opskrifter er de angivne tider beregnet på almindeligt 

komfur og almindelig ovnvarme. Hvad enten I har kogeplader af 

støbejern, glaskeramisk eller emaljeret komfur, gas eller indukti-

on, må I bruge jeres erfaring og skrue lidt mere eller mindre op for 

varmen. 

 På samme måde må mængden af mad justeres, så den passer til 

familiens sult. Der er en verden til forskel på, om de fire personer 

er to voksne og to børn i alderen seks-otte eller fire store teenage-

drenge. Min tanke er, at I kan bruge de gode råd til at få flere 

grøntsager på bordet, kombinere 

flere retter eller servere 

noget fuldkornsbrød til, 

så alle bliver mætte.

Det er en god drivkraft indimellem 
at være lidt ambitiøs på forskellige 
områder i livet. Men vi må forsøge 
ikke at ville være perfektionister, 
for så drukner vi i arbejde, forvent-
ninger og krav. Alt må og skal ikke 
være perfekt. Og alt skal ikke være 
grønt. Vi kan ikke gøre det hele helt 
rigtigt hele tiden. Det giver stress, 
hvis overliggeren er sat for højt.

Få flere ideer, læs mere på 
www.groveloejer.fdb.dk

FORORD

God fornøjelse med det 
sjove grove i familien!
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Karla er 7 år og vil 
gerne hjælpe med 
alt i køkkenet. 
Skal vi snart have 
pandekager?

Ida er 15 år og går på ef-
terskole. Ida sørger for 
smoothies til hele famili-
en. Hun lærer gerne fra 
sig, når de mindre søsken-
de vil lære at slå flikflak. 

Aksel er 2 år og 
har stadig sin nys-
gerrige appetit. 
Mere mad nu! 

Morten er 45 og også læge. Han sørger 
for nybagt rugbrød og friske forsynin-
ger. Morten er varm fortaler for mad-
planer, som sikrer en vis økonomi, vari-
ation og overkommelighed, når det 
gælder hverdagsmaden. 

Frida er 5 år og går gerne 
med i haven. Inde er godt, 
men ude er allerbedst.

Sidsel er 11 år og 
springgymnast. Hun 
er ivrig bagermester 
om eftermiddagen og 
har også lært at rydde 
op efter sig!

Anna Maja er 5 år og 
elsker at bage kyska-
ger, som skal være 
bløde indeni og sprøde 
udenpå. Men først skal 
hun spise en gulerod.

Gorm er 36 år og læ-
rer. Lige nu holder 
Gorm tungen lige i 
munden og opsyn med 
økonomien, mens 
håndværkerne bygger 
hele huset om. 

Matias er 13 år og elsker at 
spille fodbold. Matias rydder 
morgenmaden væk, inden 
han cykler i skole. 

Anne er 47 og diætist. 
Hun holder styr på famili-
ens aftaler. Og udfordrer 
vennernes kødvaner med 
grønt og groft.

Ida Marie er 9 år og 
synes, det er nemt at 
finde ud af, hvad hun 
kan vælge at spise 
fra skabe og skuffer. 
Det er lige som i tra-
fikken, hvor hun 
overholder trafik-
reglerne.

Anders er 19 år og vil gerne 
lære sine søstre at spille fod-
bold. Kunne ikke drømme om 
at gå glip af en eneste fod-
boldkamp.

Søren er 53 og ingeniør. 
Han holder styr på hu-
sets indkøbsseddel. 
Planlægning er alfa og 
omega. For så kan man 
lave en pizza hurtigere, 
end man kan hente en – 
og så er den bedre og 
sundere. 

Malene er 36 og lærer. Der 
skal være tid til det hele. 
Groft, grønt, stærkt og sødt 
– og så alt det andet i livet. 
Når vi tænker efter, har vi 
vel også tid nok. Et helt liv.

Ellen er 46 og læge. Hun holder også 
gang i produktionen af grøntsager i driv-
hus og køkkenhave. Ellen synes, familien 
fungerer bedst, når alle hjælper med.

Jeg har inviteret to familier til at være med i bogen foruden min egen. Familier-
ne har som så mange andre en travl og energisk hverdag – med motion og mad. 
Jeg har fået lov at få familiemedlemmernes bedste råd og ideer, og jeg er selv 
blevet meget klogere og fantastisk inspireret undervejs.

TRE FAMILIER 
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Opskriften på et sundere liv med høj energi er enkel: groft og grønt! Når vi lever 
sundt, kommer energien af sig selv både for forældre og børn. Hemmeligheden 
er at betragte grøntsager og sundere mad som en gave … en gave sprængfuld af 
energi og lyst til endnu mere sundhed.

GRØNTSAGER     
ER EN GAVE

Vi forældre skal træffe sunde valg, og 

vi skal have børnene med på dem. 

Også på grøntsagerne. Vi må vise vores 

børn, at vi synes grøntsager er spæn-

dende, smager godt og er vigtige for 

sundheden. Vi skal selv tro på, at det 

kan blive lige så overkommeligt og 

festligt at lave måltider med mange 

grøntsager som at fortsætte med de ti 

trivielle travere. Når det grove og grøn-

ne er blevet hverdag, er det lige så hur-

tigt og nemt som salt, sødt, hvidt og 

blødt.

 Men det er fristende at servere pøl-

sehorn og pålægschokolade, hvis vi 

frygter børnenes reaktion på fennikel 

og fuldkornspasta. Vi orker ikke igen 

at servere mad for rynkede næser og 

negative kommentarer. Tag børnene 

med i supermarkedet eller i haven ef-

ter grøntsager. Lad dem være med til 

at bestemme, hvad I skal spise – giv 

dem sunde alternativer, som de kan 

vælge imellem. Smag på grøntsagerne 

sammen og snak om smag, former, 

farver og konsistens. Når udvalget er 

stort, er det lettere at finde noget, som 

alle efterhånden kan lære at spise. 

Selvom grøntsager i mange familier er 

kimen til diskussion og frustration, 

kan alle i familien lære at glæde sig 

over mange forskellige grøntsager ser-

veret til måltiderne. Det fordrer aller-

mest, at vi forældre er udholdende og 

tålmodige og viser, at grøntsager er 

kommet for at blive – til alle måltider!

Masser af krudt
Grøntsager sikrer stabilt blodsuk-
ker, som giver stabil energi i løbet 
af dagen.

Grøntsager giver vitaminer og mine-
raler – og sandsynligvis andre stof-
fer, som vi slet ikke kender endnu.

Grøntsager giver større velvære 
og færre sygedage.

Grøntsager mætter og sikrer, at 
vi ikke får en masse overflødige 
kalorier.

Grøntsager giver plads til det 
søde liv.

Grøntsager kan vi ikke få for mange af. Lav 
derfor både to og ti skåle med grøntsager i 
mundrette bidder og nogle til at gnave. Det 
vænner langsomt børnene til alle grøntsa-
ger og flere varianter af samme grøntsag. 
Og hver kan tage mest af sin favorit.

Hvad er det værste, der kan ske 
ved at eksperimentere med grønt-
sager? Hvis kålretten mislykkes 
helt, giver vi den til kaninen 
og spiser selv rugbrød.
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Børn op til ti år skal have 300-500 gram grønt og frugt hver dag. Server gerne både 
lette og tunge, grove grøntsager til de fleste måltider – også for de mindre børn.

For at leve sundere skal vi gerne have mange grøntsager og frugt hver dag. 
Lidt æblebåde og agurkestave er godt, men flere slags grøntsager og 
mange af dem er endnu bedre. Forskellige slags grønt og frugt – gerne 
i alle regnbuens farver – giver mange forskellige nærings stoffer. 
Grove grøntsager er tungere og fylder dermed mindre.

Voksne og børn over ti år skal gerne spise minimum 600 gram grøntsager 
og frugt hver dag. Det er nemt og overkommeligt at spise 600 gram, når 
man også bruger de tungere grøntsager som f.eks. broccoli, som fylder 
mindre end de lettere grøntsager. Regn med, at en voksenhåndfuld svarer 
til cirka 100 gram grøntsager eller frugt. 

SEKS HÅNDFULDE 
OM DAGEN

14 15GRØNTSAGSTID – ALTID GRØNTSAGSTID – ALTID



De fleste familier har omkring ti retter, som går igen på menuen. Prøv at skifte til 
sundere varianter af familiens yndlingsopskrifter. Vurder retterne én efter én og 
tænk på, hvordan I kan gøre dem sundere. Hvordan får I flere grøntsager i 
pastasaucen? Kan I lave to salater til fiskefrikadellerne? Eller kan I skifte 
fyldet på pizzaen ud med noget grønnere eller spise lækre grøntsager til? 

Når I laver salat og gryderetter, er det en god rettesnor at tænke på, at der helst 
skal være fire dele af det grove, f.eks. fuldkornsprodukter og grøntsager, der 
mætter uden at give for mange kalorier, og en del af det „sjove“, dvs. alt det, der 
ikke nødvendigvis kun er sundt og kostfiberholdigt, men som bidrager til en fuld-
endt smag og konsistens.

FIRE DELE GROFT 
– ÉN DEL SJOV T

Skrællede rodfrugter 
kan holde sig i køleskabet 
i flere dage, når de ligger 
i vand. Husk at skifte 
vandet.

Salat og kål kan snittes til 
flere dage og gemmes i 
fryseposer. Læg evt. fug-
tig køkkenrulle i posen, 
så salaten ikke tørrer ud.

Kål, porrer, løg og rod-
frugter er langtidshold-
bare, når de ligger køligt, 
mørkt og tørt. 

Kogte og skrællede rød-
beder, selleri og grønne 
bønner kan gemmes i 
flere dage i køleskabet. 
Også med en dressing af 
hvidløg, olie og eddike, 
men vent med det grøn-
ne drys.

Alle slags nødder, mand-
ler og frø kan hakkes 
groft og ristes på en tør 
pande og gemmes i bok-
se eller syltetøjsglas, så 
de er lige til at drysse 
over salaten.

Grøntsager fra frost 
giver lige så mange 
gode stoffer som friske.

Bønner og majs fra 
dåse er også godt, og 
de flåede tomater og 
tomatpureen i kødsau-
cen tæller i regnskabet.

Løgringe kan gemmes 
i en plastboks og dæk-
kes af eddike, så de 
ikke lugter surt. Skyl 
evt. eddiken af, inden 
de serveres.

Grøntsager på lager
Det grønne skal være nemt og lige ved hånden – også når I har travlt.

Fire af de grove, en af de sjove
Når vi vil lave mad med flere grøntsa-

ger, er det en god rettesnor at tænke 

på „fire dele af det grove til én del af 

det sjove“. I kødsaucer, salater, tilbe-

hør, tærter, pizzaer, madpakker, 

gratin er, supper, gryderetter og fiske-

lasagner skal der være fire gange så 

meget groft og grønt som alt det, der i 

mindre mængder skal bidrage til at 

give en fuldendt smag. 

 Det grove er primært tungere grønt-

sager, men også fuldkornsprodukter 

og tørrede bønner. Mens det sjove kan 

være alt det fede, søde, salte og kødet. 

Der er plads til det hele, når vi husker, 

at der skal være allermest af det grove.
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