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Du kan spise dig let ved at få gode vaner, der holder. Start ganske 
enkelt med at vælge tre råd, der passer godt til dig og din hverdag.

Du kan følge rådene i Spis Dig Let, hvad enten du vil tabe dig, 

bevare din vægt, eller du vil give dine vaner et serviceeftersyn. 

Læs bogens råd igen og igen, og tag fl ere råd i brug, 

når du er parat til nye udfordringer.

Spis dig let er Anne W. Ravns praktiske guide til at spise sundt og 

lækkert. Hun giver dig eff ektive råd om motivation og madvaner, 

og du får tips til at fastholde en sund livsstil. Bogen giver dig masser 

af inspiration til at planlægge sunde daglige vaner og et sundt vægt-

tab. Og du får skønne opskrifter til alle dagens måltider. Med andre 

ord, du får de bedste råd, Anne W. Ravn gennem årene har benyt-

tet, når hun har vejledt mennesker, der skulle tabe både 5, 10 og 15 

kilo. 

Anne W. Ravn er klinisk diætist og arbejder på Århus Universitetshospital 

Skejby. Hun var en af de tre eksperter i DR’s tv-eksperiment By på skrump, 

hvor borgerne i Ebeltoft i fællesskab fi k nye vaner og tilsammen tabte 

KENDT 
FRASUNDE 

VANER 
DER 

HOLDER

             SU
N

D
E VA

N
ER

        D
ER

 H
O

LD
ER

A
N

N
E R

AV
N

ISBN: boghandleromslag





SUNDE 
VANER 

DER 
HOLDER

FOTO JES BUUSMANN • HANS OLE MADSEN
DESIGN ALET TE BERTELSEN

ANNE W. RAVN



INDHOLD

 8  Forord – Spis dig let

 12  Vejen til sunde vaner, der holder
 16  Motivation – den vigtige ingrediens
 24  Morgenmad – Ud af huset med det rigtige i maven
 32  Vælg nye vaner i din hverdag
 38  Frokost – Madpakken er en kærlig hilsen
 46  Skriv dagbog og se dine succeser
 50  Ved du, hvad du spiser?
 58  Den sunde tallerken
 60  Den lette tallerken
 62  God mad mætter mest
 72  Aftensmad – Rugbrød og forkælelse
 88  Hvad skal du drikke?
 96  Forslag til mad og måltider
 100  Sådan bruger du planerne og opskrifterne
 102  Madplan til en uge – når det skal gå lidt hurtigt
 106  Madplan til en uge – når du tager dig god tid
 110  Mellemmåltider – Til hygge og sult
 120  Du spiser det, du køber
 124  Børnemad – Også til de voksne
 134  Motion gavner din sundhed

 138  Register og linksamling



FORORD

Der er ingen hemmeligheder el-
ler magiske løsninger, når du vil leve 
sundere eller tabe dig. Du har derimod 
taget det første vigtige skridt mod 
vægttab, mere velvære og sundhed ved 
at beslutte at læse denne bog. Selv en 
lang rejse starter med et skridt, og vi-
den og inspiration kan give dig lyst til 
at gå meget længere. 
 Det er let at udsætte det sunde liv til 
i morgen, men du snyder dig selv for 
velvære, mere selvrespekt og glæde – 
for ikke at tale om et længere og sun-
dere liv. Mit allerbedste råd er: Begynd 
lige nu, gå en tur og tænk over, hvad 
du gerne vil lave om. Så er du allerede i 
gang med dine nye levevaner. 

Mad er en basal og næsten banal del af 
vores hverdag, og måske netop derfor 
giver vi ikke vores madvaner nok op-
mærksomhed. Det går jo helt af sig 

selv i et overflodssamfund som vores. 
Problemet er, at vi spiser alt for meget 
salt, sødt, fedt og blødt. Løsningen er 
groft og grønt med masser af smag, 
flere mindre måltider og måske mere 
variation i maden. Løsningen er der-
imod ikke kalorietabeller og korte 
kure, for de lærer dig ikke at ændre va-
ner og træffe sundere valg i en hektisk 
og travl hverdag. 
 Med en lille smule mere sundhed 
hver dag kan du for alvor opbygge nye 
vaner, som gør dig mere tilfreds og let. 
Ved bare at leve lidt anderledes og væl-
ge tre nye vaner, kan du opnå store re-
sultater for sundheden. Det er sundere 
madvarer i indkøbsvognen, grønnere 
og grovere produkter i køleskabet og en 
positiv indstilling, der gør dig i stand 
til at lægge dine gamle nederlag bag 
dig, så de ikke står i vejen for nyt håb 
og motivation.

Diætisten spiser også chokolade
Jeg bliver tit spurgt, om jeg selv spiser 
perfekt, og om jeg altid er tilfreds med 
min krop. Men jeg bliver nødt til at 
svare: „Du skal gøre, som jeg siger, og 
ikke som jeg gør!“ For selvom jeg er  
diætist, er jeg også bare et menneske, 
der indimellem rammes af lækkersult, 
manglende planlægning, træthed og 
travlhed og alt det andet, der støjer og 
stjæler min energi.
 Med andre ord: Jeg spiser også 
usundt nogle gange. Jeg nyder den 
hygge og tryghed, der opstår, når cho-
koladen smelter på tungen. For alle 
kan trænge til noget usundt, men alle 
kan også lære at lade være med at give 
efter for trangen hver gang. Og alle 
kan lære at spise sundere i hverdagen.
 Jeg vil påstå, at de fleste kvinder af 
og til er utilfredse med deres vægt.  
I hvert fald når vi ikke har noget værre 

Velkommen til et 
sundere liv fuld af 
smag og velvære.
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at bekymre os om. Har du først vejet 
for meget, er det svært at se det pæne 
spejlbillede, når en delle eller lidt løs 
hud fanger øjet. Min vægt svinger vel 
to-tre kilo afhængigt af, om jeg er træt 
og travl og ikke får spist nok, eller om 
jeg er glad og nyder livet i store mund-
fulde. Jeg har engang vejet næsten 15 
kilo for meget og kan derfor til stadig-
hed føle mig som en elefant, selvom 
bukserne kun strammer lidt.

Du hverken kan eller skal gøre det hele 
helt rigtigt hele tiden. Du skal også 
leve og overleve, men prøv at gøre det 
til gavn for ganen og sundheden. Det 
forsøger vi i min travle familie på fem. 
Nogle dage går det godt, andre dage 
går det skidt. Men vi prøver at hæfte os 
ved de dage, der går godt. 
 Jeg tror på, at planlægning og en vis 
omhu er nødvendigt for at komme til 
at spise sundere, men jeg er ikke til 

stramt bogholderi og nøjeregnende 
kalorieindtag. De nye vaner, som du 
langsomt indarbejder, er hele funda-
mentet for ikke at komme til at veje 
for meget.  Med denne bog har du ta-
get det første store skridt på vej mod 
mere sundhed og varigt vægttab. Jeg 
ønsker dig rigtig god læselyst på din 
videre vej i bogen!

Brug bogen
Bogen er inddelt, så du kan tage nogle 
få bidder ad gangen eller læse den i én 
mundfuld. Det er sunde madvaner, 
der kan give dig en ny livsstil – ikke 
slankekure. Det handler første kapitel 
om. I begyndelsen af bogen kan du 
også læse om motivation, der er afgø-
rende for, om du kommer i gang med 
en sundere livsstil. Det efterfølgende 
kapitel om vaner er centralt, fordi det 
er de valg, du træffer hver eneste dag, 
der har betydning for din vægt. Derfor 
opfordrer jeg dig også til at skrive dag-
bog, når den kan være en støtte i pro-
cessen. 
 Jeg fortæller i et kapitel om, hvad 
maden indeholder af næringsstoffer, 
fordi baggrundsviden kan være en 
hjælp til at træffe nye valg. De tre ka-
pitler om smag, lækkersult og drikke-
varer handler om al den lækre mad, du 
kan spise, mens kapitlerne om mad-
planer og indkøb viser dig, hvordan du 

kan planlægge måltiderne og tilføre 
dem variation og smag – også på de 
mere travle dage. Det sidste kapitel om 
motion forklarer, hvordan du med for-
del kan kombinere dine nye madvaner 
med fysisk aktivitet.
 Bogen indeholder fem kapitler med 
opskrifter til alle dagens måltider. Det 
er et udpluk af opskrifter med nogle af 
de råvarer, jeg holder mest af, og de 
råd, som jeg gennem årene har brugt, 
når jeg har vejledt folk, der skulle tabe 
både 5, 10 og 15 kilo. 

Prøv at undgå at blive forpustet og tro, 
at du skal tage alle bogens råd til dig  
på én gang. Det ville være skønt, hvis 
vi var så effektive og målrettede, men 
for de fleste af os er det uoverkomme-
ligt at ændre meget på samme tid. 
 Lad ideerne i bogen give dig et  
kærligt skub i den rigtige retning mod 
færre kilo. Enten ved hjælp af små for-
bedringer i hverdagen eller en mere 
gennemgribende kostomlægning.  
Rådene i denne bog fokuserer målrettet 
på vægttab. Men du kan også følge 
dem, hvis du ønsker at give dine vaner 
et serviceeftersyn. Læs dem igen og 
igen og tag små skridt, når du er parat 
til nye udfordringer.

      Anne W. Ravn

Lær at værdsætte de 
mange skønne grøntsager 
og tilfør dem endnu mere 
smag og sprødhed med 
lette madlavningstips.
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Stik dem et 
bredt smil og sig: 
„Det er let at blive 
svær, men svært at 

blive let.“

Hvad siger jeg, 
når mine venner og 
familien spørger, om 

jeg er på kur igen?

Hvert eneste nederlag risikerer at bi-
drage til, at du mister troen på, at du 
igen kan komme tilbage på sporet og 
tage nogle skridt, der grundlæggende 
forandrer den måde, du spiser og lever 
på. Tre uger eller bare tre dage på en 
ensformig og kedelig diæt lærer dig 
ikke nye madvaner, der resulterer i et 
varigt vægttab.
 Du starter motiveret og ihærdigt 
om mandagen, for denne gang vil du 
gøre det hele rigtigt hele tiden. Lige 
indtil du kapitulerer tirsdag efter et 
enkelt fejltrin ved formiddagskaffen.

De ekstra kilo
Når jeg i mit daglige arbejde som di-
ætist vejleder et menneske, spørger  
jeg til, hvordan de ekstra kilo er kom-
met på. For der er jo altid en grund: 
Ofte for meget mad og for lidt fysisk 
aktivitet. 
 Du er sikkert klar over, hvornår du 
har spist og drukket mere, end du har 
forbrændt. Bukserne strammer eller 
må gemmes bagerst i skabet. Hvis du 
går på badevægten jævnligt, bliver dit 
humør mærket af, at tallet kommer 
højere og højere op.
 En overvægtig patient sagde en dag 
til mig, at hun ville ønske, der var 

Jeg bryder mig ikke om slankekure. De er ofte for ambitiøse og ekstreme, 
og de vil derfor nemt sende dig ud i et nederlag. 

hungersnød i Danmark. Det var blevet 
et mareridt for hende med alt for man-
ge alt for store portioner og lækkerier, 
der konstant fristede og udfordrede 
hende. 
 Det er så let at putte mad i munden 
– enten bevidst, fordi det smager godt, 
eller ubevidst, fordi du spiser af rast-
løshed og kedsomhed. Den bedste kur 
mod overvægt er simpelthen at undla-
de at spise mere, end du forbrænder. 
Men hvad hjælper det, når skaden al-
lerede er sket?
 Derfor: Gør noget ved det, inden det 
bliver endnu værre for dig. Det bliver 

en lille smule sværere for hver dag, du 
udskyder kampen. Hvis du vil have, at 
det skal gå lynhurtigt, vil du sikkert 
blive skuffet eller give op undervejs. 
Men tid og tålmodighed bringer dig 
sikkert i mål.

Kostråd og slankekure
De fleste slankekure giver dig et ret 
lavt energiindtag, som vil resultere i 
vægttab. Svagheden ved slankekure er, 
at de som regel bygger på kostråd, filo-
sofier og madplaner, som gælder i en 
begrænset periode. Når slankekure gi-

ver rigtigt store og hurtige vægttab, 
skyldes det ofte, at det, du taber, er 
vand og muskelmasse. Når du begynder 
at spise normalt igen, vil du tage de 
tabte kilo på i løbet af kort tid. 
 Dette er ikke en slankekur, så du kan 
spise alt. Men det kommer an på, hvor 
tit du spiser det og hvor meget. Du vil 
nemt komme til at fokusere alt for me-
get på det, du ikke må, så lad være at 
nægte dig selv noget, men hav alterna-
tiver til de kalorietunge lækkerier i kø-
leskabet, køkkenskabet og tasken, så 
du kan træffe et sundere valg.
 

Vejen til sunde   
vaner, der holder

Du skal vide, hvad du spiser
Bare en liter saft eller sodavand for meget om ugen 
kan øge din vægt med omkring tre kilo på et år. To liter 
for meget vil give seks kilos vægtøgning. Fortsæt selv 
regnestykket! Når du ved det, vil du måske hellere 
drikke vand eller lightsodavand. 

Dameblade og ugeaviser 
er fulde af annoncer og 

notitser om, at du kan komme 
nemt til vægttabet, hvis 

du spiser f.eks. chili, Q-10 
eller drikker urtemikstur. 

Nogle produkter kan have 
en lille effekt, men rådene 
i denne bog handler om 

sunde madvaner, der passer 
til dit liv. Det er sunde 
madvaner, der holder.
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Det, der skal tygges 
godt, giver også god 

mundfylde og mætter på 
den måde bedre.

Det, der kan spises 
hurtigt, gør dig 

også hurtigt sulten 
efter mere.

Grove grøntsager 
mætter godt.

trække frem for hvidt franskbrød, 
hvide ris og hvid pasta. 
 Grove grønt sager som blomkål, 
ærter, gulerødder, bønner og broccoli 
mætter så meget, at du ikke får for 
mange kalorier. 
 Frisk frugt og lettere grøntsager 
som agurk, tomat og peberfrugt er 
også gode, men knap så fiberholdige.

Hvad er groft og grønt?
Spis groft og grønt, skriver jeg. Men 
hvorfor? Det er, fordi flere kostfibre og 
en fastere struktur i maden giver god 
mæthed, så du bedre kan begrænse 
mængden af mad. Det, der skal tygges 
godt, giver også god mundfylde og 
mætter på den måde bedre. 
 Derfor er rugbrød, fuldkornsbrød, 
brune ris og fuldkornspasta at fore-

SKEJ UD 
MED LIDT LYST-

KALORIER

BEVÆG DIG 
HVER DAG 

SPAR PÅ 
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FRÅS I SMAG

SPIS MAD MED 
MASSER AF GROFT 

OG GRØNT 
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5 RÅD
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at du 
taber dig
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